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ТАРАСА ШМАҐАЛУ МОЛ, ОБРАНО 
ГОЛОВОЮ СУ СТА 

Соммервілл, Н. Дж. — 
Тут відбувся в останніх 
днях місяця травня ц.р. 34-
ий Конгрес Союзу У країнсь 
ких Студентських Органі-
зацій Америки. 50 делегатів. 
різних студентських орга-
нізацій і клюбів і чотирьох 
відділів ТУСМ взяли 
участь у триденних нарадах 
та товариських зібраннях. 

В суботу, 30-го травня, 
учасники заслухали звіту-
вання уступаючой Управи і 
представників поодиноких 
студентських клюбів та ор-
ганізацій, а відтак відбула-
ся панелева дискусія на те-
му: „Ик пропагувати укра-
інську справу на терені ко-
леджів та університетів". У 
ній взяли участь Мирон 
Василик, Орест Дейчаківсь-
кий і Катя Чумаченко, а 
Ксеня Козак проводила па-
целем. 

Ўвечорі в суботу відбувся 
бенкет, якого завданням 
було зібрати фонди на цілі 
СУ СТА. На жаль, крім деле 
ґатів Конгресу, лише горст-
ка гостей взяла в ньому 
участь хоча головним про-
мовцем був Роман Попа-
дюк, пресовий секретар для 
закордонних справ у Біло-
му Домі, а бенкет був ста-
ранно підгот'ований. Він. як 
і цілі наради, відбувався в 
Голідей Інн, що є власністю 
Миколи БоЙчука і уступаю-
чий голова СУСТА Андрій 
Футей вітав цього україн-
ського підприємця в імені 
усіх присутніх та дякував за 
допомогу у Конгресі. 

Черговоо дня відбулися 
вибори до Управи СУСТА 
у внсліді яких.головою на 
чергову каденцію обрано 
Тараса Шмагалу, мол., йо-
го заступником Маркіяна 

Ќўнаша, Христину Небеш і 
Богдана Перуна. Секретар-
кою стала Ксеня Пан чах, 
касиром Андрій Пак, зов-
нішніми справами займаѓть 
ся Юрій Микитин,, культур 
ними і виховними Михайло 
Шубин, товариськими і 
спортовими Оля Ходоба, а 
пресовою референткою бу-
ла обрана Марта Стефанюк 
Контрольну комісію очо-
лив Андрій Футей, Това-
риський суд Леся Калу шик. 

В резолюціях Конгресу 
підкреслено стремління ук-
раінців до вільної держави 
включення студентів у від-
значування 1000-річчя Хри-
стиянства України, конеч-
ність інформувати св'оє ото-
чення про українців та Укра 
їну. Рішено також вибирати 
поодиноких українських по 
літичних в'язнів і вести від-
повідну пропаганду серед 
політичних американських 
кіл для їх оборони. З уваги 
на те, що в 1988 році припа-
дає 35-річчя СУСТА в рі-
шеннях з'їзду порушено мо-
жливість видання з цієї на-
ди пропам'ятної книги, яка 
б була присвячена 1000-річ-
чю Християнства України. 
Зобов'язано також пооди-
нркі студентські ќлюби та 
організації, що є членами 
СУСТА прислати дописи 
про свою діяльність до жур 
налу СУСТА „Призм'`. 

Головним, однак, завдан-
ням СУСТА на черговий рік 
буде інформувати американ 
ський загал про те, що від-
значується не 1000-річчя 
Християнства Росії, а У кра-
їнн. поборювати неправди-
ві оскарження супроти ук-
раїнців і зацікавити амсри-
канців проблемами Украт-
ни. .,..,, 

Відбулася правописна сесія 
канадських славістів 

Гамільтон Канада (Ж. 
С.Ч.). Під час річної 
зустрічі Товариство канад-
ських славістів, 31-го трав-
ня ц.р., в Мекместерському 
університеті в Гамільтоні 
набулася друга правопис-
іа сесія, зорганізована 
;-ром Я. Славутичем, яко-
`о 1986 р. група мовознав-
цв обрала головним редак-
гором нового „Правопис-
юго словника", що його 
гепср підготовляє до друку 
НТШ у співпраці з іншими 
науковими установами у 
вільному світі. На сесії були 
заслухані такі наукові до-
повіді: .‚Правопис чужих 
назв у сучасній українській 
мові" д-ра Богдана Чопика, 
професора університету 
Юти ‚.Літера Л в українсь-
кому правописЃ д-ра Мико-
ли Павлюка, професора То-
ронтонського університету 
та .‚Запропоновані зміни у 
'Правописному словнику' 
Г. Голоскевича' д-ра Яра 

Славутича, професора-сме-
рнта Альбертського універ-
снтету. Обговорив доповіді 
д-р Володимир Т. Жила, 
професор-емерит Тексасько 
го університету та представ 
ник ДЦ У HP ве$зи ті. Голо-
вувала на сесії д-р Іраіда 
Тарнавецька, професор Ма-
нітобського університету. 
Вібулася тривала дискусія. 
При цій нагоді варто прига-
дати, що перша правописна 
сесія відбулася ще 1978 р. в 
У НІГЎ в Гарварді, але то-
дішній голова створеної 
правописної комісії не про-
явив помітної діяльносте. 
Минулого року справу зру-
шено з мертвої точки, перед 
усім завдяки проф. Марії 
Овчаренко та проф. М. Сем 
чишинові. Є підстави споді-
ватися, що до 1000-річчя 
офіційного запровадження 
християнства в Україні бу-
де закінчена праця над но-
вим „Правописним словни-
ком". 

Џ. ДЕМ'ЯНЮК ЗНОВУ БУВ ПОРАНЕНИЙ В 
АВТОМОБІЛІ І ТОМУ НЕ МІГ JBPATH УЧАСТИ У 
ВІДНОВЛЕННІ ПРОЦЕСУ; Ш. СПЕКТОР ЗІЗНАВАВ ПРО 
ВІДНОСИНИ В УКРАЇНІ ПІД ЧАС ДРУГОЇ СВІТОВОЇ 

ВІЙНИ ЃТВОРЕННЯ ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИН рщі 'Г-
Єрусалим, Ізраїль (АН-

ЧЕЙН, тел.) — 3 Єрусали-
му інформують, що Іван 
Дем'янюк, українець з Клів-
ленду, якого амсрикансь-
кнй суд позбавив громадян-
ства, а Департамент спра-
ведливости передав його в 
руки ізраїльського право-
суддя, яке намагається до-
казати йому, що він був 
„Іваном Грозним" в гітле-
рівському концентраційно-
му таборі Треблінка в Поль 
щі і займався винищуван-
ням в газовій камері в'язнів, 
зокрема жидів, знову був 
поранений в автомобілі. 

Кореспондент „Свобо-
ди" і представник АНЧЕЙ-
Н-у додатково інформує, 
що 67-річний І. Дем'янюк 
через поранення голови і 
завороти не міг брати учас-
ти в дообідній сесії розпра-
ви, яка, як відомо, розпоча-
лася вже знову у Єру-
салимі у понеділок, 22-
го червня ц.р., але викли-
каний судом лікар ствердив 
що пошкодження голови 
незначне і що підсудний 
може бути присутній на 
розправі. Однак головний 
суддя Дов Лєвін зарядив, 
щоб І. Дем'янюк відпочив 
кілька годин в окремій кім-
наті, під охороною трьох 
поліціянтів, а по полудні, 
якщо зможе, може з'явити-
ся на залі суду. 

Враховуючи те, що на 
процесі у понеділок, 22-го 

` -Я' червня не обговорювалися 
ще справи опитування свід-
ків в Німеччині, зокрема 
німецького поліціянта з ви-
шкільного табору у Травні-
ках Гельмута Лєонардта і 
Отта Горна, який був меди-
ком в горішньому таборі в 
Треблінці, бо протокол опи 
тування мусить наперед зат 
верднтн західньонімецька 

прокуратура і щойно тоді ці 
справи можуть стати пред-
метом обго'ворювання на 
форум) суду, головний обо-
ронець І. Дем'яиюка адво-
кат Марќ О'Коннор, покон-
сультувавшись зі своїм клі-
єнтом, погодився з пропози 
цією судді Лєвіна. 

Ніхто фактично не знає, 
як дійшло до поранення 
голови і плеча І. Дем'яню-
ка. Свідки, тобто водій-по-
ліцай і три поліціянти, які 
перевозили підсудного з 
тюрми до судової залі ствер 
дили, що на перехресті до-
ріг водій мусів, з огляду на 
ініший автомобіль, натис-
нути на гамульці, поліцій-
ний автомобіль .раптом зу-
пинився і І. Дем'янюк вда-
рився головою у передню 
шибу, але більше в обраму-
ваня, поранившись при то-
му в голову і праве плече. 
Але це тільки одна сторона 
медалі. І. Дем'янюк покищо 
в тій справі не висловився, 
крім короткої його розмови 
з адвокатом М. О`Конно-
ром. 

Позатим понеділок був 
виповнений свідком проку-
ратури д-р Семуелем Спек-
тором, істориком і знавцем 
відносин у Східній Европі, а 
в Совєтськом Союзі зоќре` 
ма, якого суддям, обороні і 
присутнім на залі предста-
вив головний, прокуратор 
Иона Блятман. Спектор 
працює в Яд Вашемі, де 
завідує відділом вивчення 
Гол о ќосту і відповідає за 
документи пов'язані з тією 
справою. Народжений в 
1924 році в Честополі, воло-
діє достатньо українською 
мовою, а часи Другої світо-
вої війни пережив в Росії, 
відступивши разом з части-
нами совєтської армії. Він 
автор книжки під заголов-

В Лос Анджелесі помер Ф. Астейр 
Лос Андхселес, Кал. — 

Тут помер на запалення 
легенів славнозвісний тан-
цюрнст американської сцс-
ни та фільмів Фред Астейр, 
на 88-му році життя. Своєю 
гнучкістю і життєрадістю 
він промостив собі шлях до 
сердець американського 
глядача і то в тому часі, 
коли Америка страждала 
від депресії та наближалися 
події Другої світової війни. 
Фред Астейр своїми легки-
ми кроками, теплою усміш-
кою, талантом, привабли-
вістю з циліндром і палич-
кою допомагав забувати 

УМІ. МЕТРОПОЛІТАЛЬНИЙ ВІДДІЛ, 
ЗАКІНЧИВ НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

Ню Йорќ. (Л.В-а). — Ук-
раїнський Музичний Інсти-
тут, Метрополітальний Від 
діл, тут. у суботу, 20-го 
червня, в залі Дому Визволь 
ного Фронту на долині Ман 
геттену, добрим речиталем 
закінив цей навчальний рік 
198671987, хоч для більшос-
ти учгіів та студентів справж 
ніх .‚ферій" не буде, музика 
бо і спів завжди вимага-
ють вправи й постійного 
вишколювання. 

У речиталі брали участь 
семеро студентів з кляс про-
фесорів-учнтелів фортепія-
но: Томи Гринькова і Гали-
ни Кузьми-Мирошниченко. 
та з кляси співу Льорен 
Фултон. Подані в програм 
ці двоє учнів кляси фортепія 
но піяністки Лариси Крупи 
участи у речиталі не брали, 
бо були псрешкоджені, як 
теж була відсутня учениця-
скрипалька, що навчається 
в клясі проф. Рафаїла Вен-
ке. 

Речиталь розпочався піс-
ля вступного слова голови 
цього відділу УМІ проф. Р. 
Всяке ‚який сказав, що цей 
відділ, як і весь Інститут, 
цього року відмічає своє 35-
ЛІТТЯЇВІН був заснований у 

1952 році ще св. п. проф. 
Романом Савицьким. За 
цей час УМІ мав роки свого 
піднесення і спаду, якщо 
йдеться про кількість учнів 
в Інституті, і цей спадвідчу-
вається нині, але все ще є 
чимало ентузіястів україн-
ської музичної педагогічної 
справи, які за всяку ціну 
бажають затримати цю ці-
нну навчальну одиницю — 
Інститут при житті на ще 
принаймні одне дальше по-
коління, і це в головному 
залежить від батьків, щоб 
вони посилали дітей до ук-
раінських шкіл та Інститу-
тів, 

З пописом своїх гарних 
музичних умінь виступили 
спочатку наймолодші 
Михайло Овчарук, Данило 
Добрянськнй та Андрій До 
брянський. Всі з фортепія-
новими сольовими твора-
ми. Михайло Овчарук з кля 
си Галини Кузьми-Мирош-
ниченко, грав Арона „The 
Breakers" та дві композиції 
проф. Романа Савицького, 
не тільки основника УМІ і 
першого голови нюйорксь-
кого відділу, а й визначного 
українського композитора: 
варіяції на тему пісні „Сто-

їть явір над водою , та 
..їхав стрілець на війнонь-
ку". 

Данило Добрянський 
грав Стріббога ‚‚Distant 
Bells", і Курсіо „ The Red, 
White, and Blue". 

Андрій Добрянський 
грав Баха „Прелюд C-dur" і 
Шуберта „Вальс Ь-тоГ. 

Також брати Добрянські, 
— обидва учні проф. Томи 
Гринькова, дали вдалий і 
нелегкий дует Діябеллі „Ду 
еѓ ч. 21 в A-dur". Очевид-
но, зустрічали і супроводи-
ли цих надійних майбутніх 
піяністів, вони бо на добрій 
дорозі, щирій оплески. 

Вже зовсім доросло проз-
вучала гра 12-річної Дзвін-
ки Добрянської, яка перс-
конливо і вміло зіграла ви-
бірку з Баха і Дюрана. Вона 
вже вчиться гри на фортепія 
но кілька років і в її особі 
маємо надійну музичну змі-
ну, якщо вона лишиться при 
цьому інструменті й нада-
лі. 

Серед піяністів, — зааван 
сованих учнів з кляси Томи 
Гринькова, своєрідним для 
гостей подарунком був бли-

(Закінчення на crop. 3) 

Фред Астейр 
щоденні турботи. 

У прссвому звідомленні 
Білого Дому, ось як висло-
вився президент Роналд Ре-
ген: „Ненсі і я дуже засуче-
ні втратою цього нам доро-
гого приятеля. Фред Астейр 
— американська легенда, 
помер. Ми прилучаємося 
до жалоби цілого народу з 
його відходом у вічність та 
висловлюємо свої сердечні 
співчуття його дружині Ро-
бін та його родині". — зая-
вив Р. Реген. 

ЛІТНІЙ СЕЗОН 
МОТЕЛЮ „КСЕНЯ" 

В ГАНТЕРІ 

Ѓа пѓер, Н.Й. Мо-
гсль ‚.Ксеня"у Кетскиль-
ських горах, тут, відо-
мий як відпочинкова оселя 
‚‚Кобзярівк'а", відкривас-
ться на літній сезон у 
неділю, 28-го червня ц.р. 
Офіційне відкриття від-
будеться в суботу, 4-го 
липня, малярською вистав-
кою славного Едварда 
Козака (Ека) і його синів -
Юрія і Яреми. Замовлення 
до оселі слід присилати на 
адресу: Motel „Xenia", Rt. 
23А, Hunter, N.Y. 12442, tel. 
(518) 263-4700 або (518) 263-
4389. 

ком „Голокост євреїв на 
Волині". 
^Д-р С. Спектор дав, на 
думку кореспондентів і ін-
форматора „Свободи", ду-
же докладну і в більшості 
о̂ б'сктивну оцінку відносн-
^ім в Україні під час Дру-
гої світової війни, зупиннв-
шись зокрема на питанні 
боротьби ОУН-УПА-УГ-
ВР, творення І Української 
Дивізії, бою під Бродами, 
де на його думку Українсь-
ка Дивізія загубила принай 
мні 70 відсотків свого люд-
ського складу, на творенні 
Другої УД, а також Україн-
ської національної армії в 
1945 році. Він зокрема під-
креслив в цьому ролю проф 
Володимира Кубійовича, 
ген. Павла Шандрўќа, непо-
годженість української сто-
рони, щоб українські будь-
які частини були підпоряд-
ковані ген. Власову, про бої 
доповненої новим набором 
Дивізії на Словаччині і Сло-
венії в Югославії й Австрії, 
де закінчила свою дію УД, 
переходячи частинно в по-
лон до англійців, а частинно 
до американців в Баварії. 
Дуже докладно розповів 
Про намагання українців 
творити свою державу під 
час Другої світової війни, 
проголошенням Акту 30-го 
червня, творення уряду на 
чолі з Ярославом Стецьком 
який однак не урядував дов-
гр, бо гестапо виарештува-
ш частину̂  а частину розіѓ-, 
нало і уряд припинив свою 
діяльність. Не припиняли 

своєї дії члени ОУН і ЎПА. 
Інша частина українців бу-
ла змобілізована, або пішла 
добровільно до частин по-
ліції, Української Дивізії і 
У НАрмії, яка творилася 
вже у присмерку занепаду 
Третього Райху Адольфа 
Гітлера, але українці прися-
гали, — заявив д-р Спектор, 
— українському народові з 
ціллю боротися проти боль 
шевиків. Він подав також 
цілу масу інших подрібннх 
інформацій, відомих зреш-
тою для українського чита-
ча. 

На запитання адвоката 
М. О'Коннора, чому він з 
такою докладністю розпо-
вів судові про ці справи, д-р 
С Спектор заявив, що його 
завданням, як фахівця, є ці 
речі насвітлйти, а висновка-
ми буде займатися прокура-
тура. Крім того адв. М. 
О`Коннор поставив свідкові 
цілий ряд інших питань. 
Спектор заявив, що він гово 
рить все це на підставі влас 
них студій, користаючись 
також спогадами ген. П. 
Шандрўќа і Костя Панківсь 
кого, книжку якого „Від 
Держави до Комітету" він 
дуже докладно прочитав. 

Наступного дня, тобто у 
вівторок, 23-го червня ц.р., 
зізнаватиме в суді ще раз д-р 
Шмуель Краковскі, також з 
Яд Вашему і ще два свідкі про 
куратури, прізвищ яких суд орієнтуються у дійсній ситу но словом критики торќну-
дя ЛСВІНҐ закриваючи попо- Іаи"-в СССР. КГБ особливо- - тиея особи^ Леніна, який є 
лудневу серію у лояеділок, 
не назвав. 

ЗСА внесли нові пропозиції 
на переговорах у Женеві 

Женева. — Керівник аме-
риканської делегації на пере 
говорах у Женеві про обмс-
ження нуклеарних зброєнь 
Маќс Кемпелман предста-
вив своєму совєтськомў ко-
лезі заступникові міністра 
закордонних справ Юлієві 
Вбронцову проект догово-
ру про скорочення страте-
гічних ракет з нуклеарними 
боєголовками приблизно 
на 50 відсотків. 

У розмові з Воронцовим 
Кампелман сказав, що по-
ряд з ліквідацією ракет се-
реднього засягу в Европі. 
проблемі стратегічних збро 
єнь' повинна бути приділена 
значно більша увага. 

Головною перешкодою на 
шляху укладення договору 
про стратегічні ракети є 
вимога Москви зв'язати 
цю справу з обмеженням 
досліджень, зв'язаних з про 
ѓрамою стратегічної обо-
ронної ІНІЦІАТИВИ (СДІ). 

Виступаючи у Москві в 
неділю, 21-го червня. Міха-
їл Горбачов заявив, що со-
встські ініціятиви „на жаль 
не дістають належного від-
гуку на Заході". Генераль-
ний секретар мав на увазі 
намір президента Роналда 
Регена продовжувати робо-
ти для створення СДІ. 

Пропозиція, внесена Кем 
пелманом, була обговорена 
з групою сенаторів-спосте-
рігачів. яку очолює респуб-
ліканець з Аляски Тед Сті-
венс. 

Наради в Женеві, як відо-
мо, відбуваються окремо. 
Окремі групи обговорюють 
справи, зв'язані зі страте-
гічною зброєю, ракетами 
середнього засягу і косміч-
ною обороною. Перша і 
третя групи закінчать свої 
робочі сесії до кінця ЦЬОГО 
місяця. Експерти з групи у 

(Закінчення на crop. 3) 

У СВІТІ 
УРЯД СХІДНЬОЇ НІМЕЧЧИНИ надіслав протест 
бургомістрові Західнього Берліну у зв'язку з тим, що в 
середу, 17-го червня, західньоберлінські демонстранти 
підпалили дерев'яні частини Берлінської стіни, а коли 
прибули східньонімецькі пожежники, їх закидали камін-
ням. Пресове агентство Східньоі Німеччини скаржиться, 
що „кількість провокоційних акцій біля Берлінської стіни 
зросла". 

ПІСЛЯ ТОГО, ЯК СОВЄТСЬКИЙ Союз різко зменшив 
доставў нафти Нікарагуа. Данісль Ортсга змушений був 
звернутися за допомогою до латиноамериканських країн, в 
першу черго до Мехіко і Венесуелі. Мехіко припинила 
продавати нафту Нікарагуа в 1985 ропі, мотивуючи це тим, 
що сандіністи не можуть оплатити старих боргів, які 
досягли 500 мільйонів долярів. Минулого тижня було 
повідомлено про відновлення достави латнноамерикансь-
кої нафти в Нікарагуа. Сандіністи будуть оплачувати 80 
відсотків вартости твердою валютою, а решту 20 відсотків 
будуть оплачені протягом 20 років з незначними відсотка-
ми. Не зважаючи на власні економічні труднощі, уряд 
Перу також повідомив, що почне продавати нафту 
Нікарагуа. 

ПАПА ІВАН ПАВЛО II звернувся з апостольським 
посланням до литовської молоді з нагоди 600-річчя 
прийняття Литвою католицизму .‚Молоде міцної у вірі і 
благородної Литви! З радістю і надісю оберігайте спадок 
ваших батьків, — сказано у посланні Папи. Несіть у 
своїх серцях передану вам любов до Хрнста і Церкви. 
Будьте гідними великого спадку, який у вашій особі може 
обернутися насінням великої надіЃ Папа Іван Павло II 
висловив жаль, що навіть у ювілейному році йому не 
дозволили відвідати Литву і звернутися там до вірних. 

ЛЕОНІД ПЛЮЩ ДОПОВІДАВ 
У НЮ ЙОРЌУ ПРО ВІДНОСИНИ в 

В СССР 
Ню Йорќ. — Тут, у кон-

ференційній залі нтш при 
4-ій евсню, мав у минулу 
суботу. 20-го червня 1987 
року, доповідь відомий ди-
сндент-інтелектуал Леонід 
Плющ, який постійно живе 
у Парижі, про „гласність, 
перебудову Й ускореніе", — 
як повідомлювано у газет-
кому оголошенні. Вечір від-
крила Надія Світлична. од-
на з перших дисидентів, що 
прибула до ЗСА, дуже актив 
на у конструктивному укра-
їнському громадському 
житті. Надія Світлична роз-
почала вечір ствердженням, 
що це перший виступ диси-
дентів після смерти голови 
Української Гельсінќської 
Групи генерала Петра Гри-
горенка, що його пам'ять 
приявні на заклик Н. Світ-
лнчної, вшанували повстан-
ням з місць. Надія Світлич 
на відчитала теж у честь 
покійного генерала Петра 
Григоренка прегарний вірш 
Ірини Ратушинської „Зѓад 
ќа". 

Леонід Плющ, який сам 
пересидів чотири роки в 
психіятричних закладах, як 
політичний в'язень, заявив 
на самому початку своєї 45-
хвилинної доповіді, що він 
дивиться на теперішні ре-
форми Міхаїла Горбачова 
песимістично. Запевняв, що 
Горбачов не відважився б 
дати таку свободу друку, як 
її дав, якби не мав за собою 
одної з двох тривких сил, 
які існують в СССР: армії 
або КГБ. Доповідач пере-
конаний, що Горбачов має 
підтримку від КГБ що його 
керівники найкраще з усіх 
членів Політбюра чи уряду 

Леонід Плющ 

за які раніше авторів було б 
негайно арештовано і засла 
но до психушок чи таборів. 
Проте поруч із розмірно 
поважною зміною у ділянці 
свободи слова і друку, не` 
видно інших великих змін у 
жиіггі громадян СССР. Зві-
льнено за частинноюамнес-
тісю коло 100 осіб, і ма 
буть на цьому закінчиться 
процес звільнювання політ-
в'язнів. 

Але доповідач не виклю-
чає, що реформи Горбачова 
можуть вихопитися з-під 
контролі його самого і КГБ. 
бо люди стали відважніши-
ми і не відомо, як далеко 
сягатиме та відвага. Поки-
що можна критикувати ниж 
чий партійний апарат, мож 
на критикувати адміністра 
цію, можна навіть добачу-
вати „щось добре" у таких 
проскрибованих постатей, 
як Троцький. не кажучи, вже 
про Хрущова. Зате не віль-

прегарно знає суть і настрої 
російської інтелігенції. До-
повідач відчитав кілька зраз 
ків стаѓтей чи листів до 
редакції совєтських газет. 

державно-партійним „та-
бу . Доповідач покликався 
на власні розмови з такими 

(Закінчення на crop. 3) 

В АМЕРИЦІ 
СОВЄТСЬКІ СЕРЕДНЬОШКІЛЬНИКИ є більш серйоз-
ні, роблять більше домашніх завдань та мають сильніше 
почуття патріотизму в порівнянні з американськими 
середньошкільннками. Такі твердження подали члени 
першої групи американських учнів, що навчалися в 
середніх школах Совстського Союзу. 

В БАНТАМ, ОГАЙО, Гарвард виграв національний 
міжколеджовий чоловічий чемпіонат у веслуванні, вузь-
кою перемогою Бравн університету в Сінсинатській 
Регаті. З цією перемогою Гарвард здобув право на 
репрезентацію Америки у Світових Унівреситетських 
Ігрищах в Югославії в липні ц.р. 

ДЕМОКРАТИЧНІ КАНДИДАТИ на Президента З`єдна-
них Стейтів Америки винайшли нову політичну мову, щоб 
привернути увагу пересічних громадян до своїх кандида-
тур. Замість того, щоб говорити про урядові „витрати'̀  
говориться про „вклад у будучністьи, на нестерпне слово 
‚‚податок", кажуть „новий річний прибуток", а все цс 
зручно прибране синьо-білою і червоною фарбами, щоб 
виготовити суміш співчуття з почуттям патріотизму, 
оптимізму та сили. Одначе з усіх цих слів починає 
виринати досить ясне зображення пляну, що його почина-
ють називати „після-Рсгенівською програмою". Хоч це ще 
не офіційна урядова програма „будучого" демократично-
го уряду, все ж таки вона включає слідуючі пункти 
партійної програми: оновлене зобов'язання публічного 
навчання, зосередження на потребах дітей, потребу на 
більш конкуруючу, а водночас більше об'єднану еконо-
мію, нову допомогову систему, що підкреслює працю та 
вишколення на працю і агресивний наступ, як описують 
демократи, на культуру „егоїзму". 

У НЕДІЛЮ, 21-ГО ЧЕРВНЯ ц р , в Сан Франсіско Скотт 
Сімсон переміг Тома Ватсона в змаганнях за американ^ь-
кий чемпіонат у гольфі. 

У КАНЗАС СИТІ, МІЗУРІ, в четвер, 18-го червня ц.р.. 
розпочалися змагання фізькультурників за чемпіонат 
Америки J участю 70 чоловіків та 58 жінок. Ці змагання 
допоможуть у виборі американських команд Пан-Амери-
канськнх Ігрища у Індіянаполіс в серпні ц.р., та у світових 
чемпіонатах в Ротердамі, Голандії. В цій спортовій 
компетиції в Канзас Ситі, Скот Джонсон член американсь-
кої дружини, що в 1984 році здобули Золоту' Мсдалю на 
Олімпійських Ігрищах, веде перед чоловіків з 57.20 точок в 
обов'язкових компетиціях. 

З ПОВІДОМЛЕННЯ нюйоркської газети „Вол Стріт 
Джорнал" стало відомо, що Канадський консервативний 
уряд запропонував псрерібку податкової системи країни, 
підвищуючи корпоративні та продажні оподаткування, а 
знижуючи податки на особисті приходи. Ці заходи 
проголосив в Палаті Репрезентантів міністер фінансів 
Майкел Вілсон і як інформують, цс для того, щоб 
канадську податкову систему зробити більш конкорую-
чою з новою зміненою американською податковою 
системою 

АМЕРИКАНСЬКІ ОЛІМПІЙСЬКІ чинники висловлю-
ють побоювання з приводу заворушеньў Південній Кореї. 
де 1988 року мають відбуватися літні олімпійські ігрища. 
Однак заявляють, що сумніваються в тому, щоб ці 
заворушення студентської молоді мали який-небудь 
довготривалий вплив на події в Південній Кореї. 

, ч-.; 
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Програ комуністів ш Італії 

#Заник комунізму в цілій вільній Европі дістав 
нове потвердження у виборах у Італії, які відбу-
лися минулого понеділка, 15-го червня ц.р. до 
тамошнього 630-членного парляменту. Комуніс-
тична партія в Італії вважалась найчисленнішою 
з усіх вільних країн Західньої Европи: Тому, що 
комуністичний резистанс під час Другої світової 
війни був — поруч із французькими підпільни-
ками „макі" — найсильніший, комуністи пред-
ставляли себе, як Національні герої, це 
геройство ніби проявлялося у тому, що одна 
комуністична партизанська група перехопила 
диктаторського володаря Беніто Муссоліні 
під час його Втечі до Швейцарії, повісила його 
головою вдолину та вбила всіх, що були з ним. 
Проте, дивна річ, багато італійців згадує 
Муссоліні без злоби. Після закінчення Другої 
світової війни й після ўстабілізування відносин 
— скасування монархії в Італії всенародним 
плебісцитом І проголошення її республікою — 
найсильнішою партією в Італії показалася кон-
сервативна Християнсько-демократична партія. 
І прем'єрами Італії, які дуже часто змінялися, бо 
тамошні відносини хаотичні і трудно було, щоб 
одна партія здобула більшість у 630-членному 
парламенті, завжди був член Християнсько-
демократичної партії, у^ 

-".. ̀ `чщ^уьщ вибрі?Гі; 1983 ‚‚року настала 
така ситуація, їдо впершеіпре#єрбм став соцїял-. 
демократ Беттіно Краќсіѓ" Але його партія — 
протимарксистська й Італія залишилась членом 
НАТО-Европейської економічної спільноти, 
спільником прийнятої монетарної системи та 
дозволила Америці встановити на її території 
ракетну базу. Краќсі відмовився включити до 
коаліції партій, на якій спирався, комуністів. 

У виборах у 1976 році Комуністична партія в 
Італії дістала була 34.4 відсотка всіх голосів. У 
минулих понеділкових виборах та цифра знизи-
лася до 26.9 відс. Християнсько-демократич-
на партія дістала найбільше, бо 33.8 відсотка 
всіх голосів, за нею крокувала Комуністична 
партія із 26.9 відсотками, третьою була Соціял-
демократична із 14.2 відсотками голосів. Ще не 
проголошено відношення сил у новому парпя-
менті, але вже стало відомо, що новий уряд 
можна буде створити тільки на базі коаліції 
кількох партій, між якими не буде — Комуніс-
тичної. І хоча в Італії є найбільше анархістів і 
вона зазнала великих втрат від власних теро-
ристів, (як ось схоплення на вулиці і вбивство 
колишнього прем'єра, християнського демократа 
Альдо Моро у травні 1978 р.) проте Комуніс-
тична партія не має можливости створити 
коаліцію, потрібну для зформування уряду: 
ніхто не хоче мати комуністів при владі навіть у 
ролі спільників. 

, Французька Комуністична парія пробувала 
врятувати стан посідання комуністів концепцію 
„еврокомунізму", щось на подобу „комунізму з 
людським обличчям" чеського Александра 
Дубчека. Спроба не вдалася, комуністи у Фран-
ції так само перестали були поважним політич-
ним чинником, як в Італії. 

СОЦІАЛІСТИЧНИЙ прем'єр Беттіно Краќсі 
погано записався в пам'яті Америки, коли то 
американські літаки присилувати приземлитись 
на італійській території, літак з чотирма теро-

; ристами.які схопили були італійський корабель 
„Ахіллє Лявро". Між тими чотирма арабськими 
терористами був голова терористичної арабсь-
кої організації, спорідненої з Організацією-
Визволення Палестини, Абдул Аббас. Але іта-
лійський прем'єр Краќсі звільнив цього профе-
сійного архитерориста. аргументуючи, що Італії 
залежить на зберіганні добрих взаємин з арабсь-
ким світом. 

Чи найближчим прем'єром буде соціял-
християнин Амінторе Фамфані, чи знову соція-
ліст Беттіно Краќсі чи хтось третій — невідомо. 
Тому, що парляментарні вибори в Італії охоп-
люють також Сицилію, Сардинію і Трієст — 
остаточний підрахунок голосів і розподіл ман-
датів між мозаїку партії — це процедура довга і 
складна. Нас найбільше цікавить і радує, що 
останні вибори були прогрою комунізму в Італії. 
Це добрий знак, бо він є причиною до процесу 
овного банкрутства комунізму всюди, де він ще 

Існує. 

Нарікання на русифіка-
цію в У країні продовжуєть-
ся. Та найбільш цікавою 
річчю с тс, що стаття на цю 
тему В. Русанівського. ди-
ректора Інституту Мово-
знавства Академії Наук 
УССР. появилась в „Радян-
ській ЎкраїнЃ, органі Цен-
трального Комітету КПУ. 
Верховної Ради і Ради Мі-
ністрів УССР. Це значить, 
що офіційна особа дискутує 
над проблемою української 
мови` в офіційному органі 
партії і адміністрації. За 
останніх принаймні п`ят-
ііалнять літ часопис цей ціѓї 
теми не порушив. 

У цій статті зацнтую ре-
золюнію. підготовану Лені-
ном у 1919 році, де кажеть-
ся таке: „Зважаючи на тс. 
що українська культура 
(мова, школа і т. д.) протя-
гом віків придушувалася 
царизмом і ецсплуататорсь-
кими класами Росії. ЦК 
РКП ставить в обов'язок 
всім членам партії всіма 
засобами сприяти усунен-
ню всіх перешкод до віль-
ного розвитку української 
мови і культури... Члени 
РКП на території України 
повинні на ділі проводити 
право трудящих мас учити-
ся і розмовляти в усіх ра-
дянських установах рідною 
мовою, всіляко протидіючи 
спробам штучними засбба-
ми відтіснити українську 
мову на другий план, праг-
нучи. навпаки, перетворити 
українську мову на знаряд-
дя комуністичної освіти тру. 
дових мас". 

Русанівський робить теж 
такі цікаві завваги: .‚Тому 
навіть таке по суті недиску-
сійне питання, як вважати 
чи не вважати українську 
мову обов'язковим предме-
том у школах з неукраїнсь-
кою мовою навчання, вик-
ликае нині науково необ-
грунтовані суперечки.Не 
можна змушувати людину 
змінювати мову свого ди-
тинства на будь-яку 
іншу, але (воно є) без-
думно ставити під питання 
необхідність знати мову 

М. Мельник 

НЕВЖЕ Ж УКРАЇНЦЯМ ВДАСТЬСЯ 
ПОЗБУТИСЬ ЩЕРБИЦЬКОГО? 

корінного населення тіѓї 
теспубліки. в якій ти' жи-
веш". 

Ще одна заввага: „Навс-
ду свіжий приклад: недавно 
українське телебачення про-
всл о перший телеміст з Бра-
тиславою. Жителі словаць-
коїстолиці говорили слова-
иькою. а українці — росій-
ською мовою". 

Зі статті виходить, що не 
тільки українці, але й чу-
жинні що живуть в Україні, 
повинні б вчитись українсь-
кої мови. Це дійсно досить 
революційна ідея. Цитуючи 
Леніна, автор очевидно 
пропонує теж вживання ук-
раїнської мови в адмініс-
трації країни. 

У недавній „Літератур-
ній Україні" Станіслав Зін-
чук завважує: „А поглянь-
мо. яќ гостро стоїть сьогод-
ні питання про стан україн-
ської мови в школах, вузах, 
театрах, кіностудіях; та 
державних установах рес-
публіки". 

В іншому числі ..Літера-
турної України" маємо теж 
цікаву статтю драматурга 
Вадима Бойка. Він. між ін-
шими, каже: „Так. у репер-
туарі театрів республіки 
п'єси українських драма-
тургів... становить вже ба-
гато років ледь-ледь більше 
20 процентів. Та самі лише 
назви, то ще не істинна кар-
тина. „Завойовуючи" п'яту 
частину у списках постав-
лених у республіці п'єс наші 
твори часто-густо лише 
формально л зазначають в 
репертуарах, використову-
ються надзвичайно рідко. 
(...) І якими ж очима було 
дивитися мені на циркуляр, 
розмножений нашим Міні-
стерством культури по те-
атрах. де міститься список 
рекомендованих для вико-
ристання іноземних п'єс 
про... розкрадачів держав-
ноТ власності? Правило 

(встановлене Міністерст-
вом)... не сьогоднішнім 
складом колегії по драма-
тургії чи сьогоднішніми їх-
німи керівниками вигадане. 
Скасувати вони його не мо-
жуть. А не виключено, що й 
не зовсім хочуть. Бо що 
означає — скасувати правн-
ло. яке (завдяки Щербиць-
кому — MM) існувало бага-
то років і сприяло зневаж-
ливому ставленню до укра-
їнської драматургії на Ук-
раїні?" 

(Цікаво, що через стіль-
кн літ офіційні літератори з 
СПУ. приїжджаючи за кор-
дон. запевняли всіх і вся. як-
то в УССР. завдяки ленін-
ській національній політи-
,ці. процвітає українська мо-
ва і культура.) 

Та з другої сторони має-
мо теж таку цікаву заввагу 
кореспондента „Літератур-
ної України": „Не можна 
погодитися з четвертим 
пунктом обговорюваного 
шкільного статуту, який 
дозволяє нехтувати рідною 
мовою." 

Зі завваги кореспондента 
..ЛУ" видно, що ще не зна-
ти. чим та боротьба скінчи-
ться. А ставки є високі. 
Тепер уже немає сумніву, 
що в Україні, як теж і серед 
поневолених націй, нарос-
тає рух національного спро 
тиву. Як на це реагувати? 
Одна можливість, це про-
довжувати русифікаційну 
політику, що її ентузіястич-
ним виконавцем був Щер-
бицький. Та наслідки тієї 
політики вже відомі, і вони 
для втримання імперії доб-
ром не ворожать. Друга 
можливість, це піти на від-
носно малі поступки надію-
чись. що таким чином мож-
на буде в публічній опінії 
скріпити позицію цих укра-
їнців. яких національні ам-
біції не сягають поза куль-
турну автономію. 

Коли б росіяни прийняли 
другу альтернативу, тоді, 
треба б дивитись на що 
вони дозволять, беручи до 
уваги такі альтернативи: 
обов'язкове навчання украї-
нської мови в україномов-
них школах: обов'язкове 
навчання української ‚мови 
в усіх школах України: пе-
рехід на українську мову у 
вищих університетських 
школах та інститутах; пере-
хід на українську мову в 
адміністрації країни: і вреш-
ті перехід на українську 
мову в підприємствах. Цей 
є ті сумні альтернативи „в 
сім'ї вольній новій" при 
кінці XX століття і після 
шістьдесят літ ленінської 
національної політики бра-
тів росіян. 

Звичайно, в тому другому 
випадку ледве чн Щербиць-
кий міѓ би втриматись на 
своїй посаді. Людина ця. — 
це синонім українського 
яничара або новітнього 
Яреми Вишневенького, що 
русифікував Україну з біль-
шнм завзяттям, ані ж би це 
робив хоч який росіянин. Із 
натяків, що можна було 
завважити в україномовній 
пе'ріодичній пресі, його не 
зносять навіть ті українці, 
які вважають себе льояль-
ними громадянами імперії. 

Отже, останні виступи в 
справі русифікації є дійсно 
цікаві. Звичайно, Щербиць-
кого могли б усунути за 

; погану адміністрацію Ук-
раїни або тому, що він був 
противником Горбачова, 
коли ішла боротьба за поса-
ду першого секретаря ЦК 
КПССР. Та в такому випал-
ку він був би вже давно 
втратив свою позицію. Ґор-
бачов зумів позбутись бага-
то сильніших конкурентів. 
Та коли його усунуть, впро-
вадивши в тому самому часі 
деякі реформи в культурній 
політиці в Україні, тоді це. 
мабуть, буде жест в сторо-
ну українських малоросів із 
наміром принаймні частин-
но зневтралізувати аргу-
менти українських самос-
тійників. 

П'ятирічні торговельні 
непорозуміння двох най-
більш господарчо розвине-
них країн світу ЗСА і Японії 
враз з її чотирма азійсьќи-
ми партнерами Далекого 
Сходу, званими економіста-
мит.чотнрн тиіри^ Пиадсн-
на Корея, Тайван, Гон-
Конг і Сінгапур сильно 
підкопали своїми імпорта-
ми — сталі, автомашин, текс 
тилів, компюторів, елек-
троніки і машиновогознаря 
ддя американську еконо-
міку. ЗСА втратили за той 
час поверх три більйони 
дол. і звільнили ` понад 
40,000 робітників, толовно в 
мануфактурі. Американсь-
кі недобори добрив і об-
слуг осягнули суму 420 біль-
йонів дол., а до кінця декади 
можуть збільшитися до 700 
більйонів дол. Торговельний 
дефіцит на кінець 1986 року 
виносив 166.5 більйона 
дол.,-а державний дефіцит 
170 більйонів дол. Країна 
сильно заборгувалася, го-
ловно супроти Японії. Нині 
закордонні зобов'язання 
біля 500 більйонів дол. (в 
половині 90-их років мо-
жуть зрости до 1 трильйона 
дол.) і Уряд річно видає 
біля 50 більйонів дол. на 
відсотки. Сьогодні жодна з 
тих держав не вимагає 
звороту кредитів, бо мають 
довір'я до американської еко 
номії і Уряду. Японія за той 
час, через великі закордонні 
внмінні резерви, спричине-
ні постійними щорічними 
торговельними зискамќ, та 
обильні позички і інвести-

АядрійБук 

„ЕКОНОМІЧНА ВІЙНА" 
ції у ЗСА і інших країнах 
світу, стала найбагатшою 
фінансовою країною. Япон-
ський експорт до ЗСА на кі-
нець минулого року виносив 
85.5 більйона дол., амери-
канський імпорт до Японії 
всього 29 більйонів, дол. За 
1986 оік японський торговс-
льний зиск з ЗСА був рекор-
довий — 60 більйонів дол., 
Тайвану г.—^ 16 ' більйонів 
дол.^ Південної Кореї — 7 
більйонів дол., Гон Кон-
гу — 6.5 більйона дол., а 
Сінгапуру 1.5 більйона дол. 
Так що Азія випередила 
Европу, як. головний ек-
спортер до американсько-
го ринку. 

У 80-их роках чотири 
нові індустрійні країни 
(Корея, Тайван, Гон-Конг і 
Сінгапур), наслідуючи Япо-
нію. сильно збільшили 
світовий ринок, головно 
коштом дешевшого робіт-
ннка. Вправді між тими 
п'ятьома країнами є великі 
різниці: економічні, полі-
тичні і культурні. -Японія, 
Тайван і Південна Корея 
мають сильно розвинену 
економіку з рамованим 

fHHKOM збуту, в той час як 
Ьн-Конг і Сінгапур мають 

вільну економіку без торго-
вельних обмежень. Остан-
німи роками вони порізни-
лися, головно через Лівден-
ну Корею, з якою ніхто не 
може конкурувати через 

дешевого робітника (коре-
єць працює 70і тддин тнж-
нево і заробляє в пересічі 
одного дол. на годину). 
Сильний спад за останні два 

'роки на вартості американ-
ського доляра захитав 
валюти держав світу, го-
ловно індустрійних країн. 
Японська єна втратила на 
вартості 44 відсотки, тому 
уряд зачав купувати більйо-
ни американських долярів, 
щоб^рятувати від дальшо-
го ўспадку свою єну та 
посилено активізуватися в 
американській біржі, купу-
ючи вартісні папери амери-
канських підприємств та 
державні і муніципальні 
бонди. Нюйоркська біржа 
через Японію, Німеччину і 
інші європейські держави 
сильно зросла: за 1986 рік 
225 пунктів, а за останніх 18 
місяців 47 відс. Одначе 
найбільше за той час зросли 
біржі: Токіо — до 81 відс, 
Сндней — до 74 відс, 
Париж- до 71 відс, Лондон 
—- до 43 відс, а Франкфурт -
впав на 10 відс Через брак 
торговельної кооперації з 
Японією та безуспішне 
звернення, щоб вона зреві-
дувала свою економію, 
зменшила експорт, а збіль-
шила імпорт американсь-
кнх продуктів, а довго-
тривалі переговори продов-
жували дальший спад 
дол., збільшували торгове-

льний дефіцит і інфляцію; 
вкінці двократне недотри-
мання торговельних умов з 
липня минулого . року і 
лютого цього року та нечес-
на торгівля змусили ЗСА до 
радикальної акції. - '" ' 
' Під кінець березня прези-
дент Р. Реген за порадою 
торговельного департамен-
ту і одноголосним рішен-
ням Сенату наклав стси 
відсоткове ембарго на 20 
артикулів електронічного 
характеру імпортованих 
Японією до ЗСА — вартос-
ти 300 мільйонів дол. 
Ембарго стало активне з 
днем 17-го квітня ц. р. Зачала 
ся ‚‚економічна війна" 
вперше після закінчення 
Другої світової війни між 
двома добрими приятеля-
ми і торговельними сусіда-
ми, яку посилили інші 
країни вільного світу: Вели-
кобританія (ліквідацією 
японських банків і 58-ох 
підприємств), Франція (лік-
відацією японських підпри-
ємств) і члени Европейсь-
кого спільного ринку (стри-
манням доставн японських 
компюторів). 

Почалися нагальні перс-
говори, поїздки і конферен-
ції урядових представників 
обох країн включно до 
поїздки самого прем'єра 
Накасоне (4-го квітня) до 
Вашінгтону, щоб знести 
ембарго. Під час конферен-
ції прем'єр Японії признав, 
що Його уряд мусить 
змінити курс економічної 
політики, ^лібералізувати 

(Закінчення на crop. 3) 

НА МИСТЕЦЬКІ ТЕМИ 

Теодор Терен-Юськів 

Ще одна нагорода для JI. Артимів 
Дня 4-го травня ц.р., з 

радіостанції WQXR у Ню 
Иорку, можна було почути 
коротку, досконалу гру на-
шої відомої піяністки Л. 
Артимів, де вона для слуха-
чів студії і цілого засягу 
хвиль в окрузі, виконала 
віртуозно дві короткі ком-
позиції Мендельсона „Піс-
ню без слів, Е-дур" і „Скер-
цо, е-моль". Перша річ 
дещо слабша як компози-
ігія, зате друга була захо-
плююча. Це була і пора 
проголошення та вручення 
їй і нагороди Еври Фішера, 
10,000 долярів. Е. Фішер 
колись сам грав на скрип-
ці, тепер він продуцент елек-
тричних, головно музич-
них, апаратів; за його мі-
льйони перебудовано для 
акустики залю Філармоніїў 
Лінкольн Центер. Нагоро-
ду отримали ще й інші чо-
тири здібні інструменталіс-
ти: одна піяністка, два скри-
палі й один клярнетист. Оця 
оригінальна і цікава наго-
рода різниться від інших 
тим, що до нагороди не 
треба спеціяльно готувати-
ся так, як до традиційних 
конкурсів'ў світі. А це зно-
ву, як відомо, є пов'язане з 
журбою, непевністю і хви-
люванням з виступами на 
сцені та постійним запи-
том: „Чи я виграю?". Про 
вислід гри рішає жюрі, се-
бто кілька `людей, які не 
завжди є справедливі. 

У цьому випадку опінія 
різних музичних знавців із 
цілого ЗСА, яку, на запи-
тання комісії, отримує вла-
сне ця „дорадча комісія" Е. 
Фішера. (зовсім без відома 
мнстців) рішає, кому при-
значити нагороду. І, як зая-
вила пізніше там же у свое-
му слові подяки Л. Артн-
мів, — це були в ії житті 
„найлегше зароблені гро-
ші". 

Без найменшого сумніву 
в цьому короткому виступі 
наша піяністка випала зі 
всіх нагороджених най-
краще. Вона бо і має най-
поважнішу мистецьку ка-
р'єру за собою з них всіх. 
Можна сподіватись, що ця 
нагорода матиме корисний 
вплив на наступний біг ка-
р'єри Л. Артимів. Бо саме 

нагородження цупко пов'я-
занс з вагомим Лінкольн 
Центром у Ню Иорку. За-
мітним чинником тут є рі-
шення про відзначення, яке 
наступає за згодою музнч-
них представників різних 
провінцій ЗСА. 

Приємно було знайти 
про цю нагороду вістку не 
тільки в „Ню Иорк Тай-
мсі", але теж обширнішу 
статѓейку в „Філадельфія 
Інквайрер". 9-го травня, де і 
згадано про українське по-
ходження Ліди та її батьків. 
Також у нашій „Америці" 
була гарна згадка про цю 
відрадну подію. 

Знову в іншому випадку, 
20-го травня ввечері, о год. 
8-ій відбулася радіопсреда-
ча з престижевої WNYC, 
себто міської радіостанції, 
концерту, записаного на ма-
гнітофонну стрічку 15-го 
березня ц.р., де Л. Артимів 
з оркестрою Філармонії 
виконала блискучо „Фор-
тепіяновий концерт а-моль" 
Гріга. Це була рідкісна на-
года для наших музико-
любів почути цю вершин-
но вдячну композицію, без 
труду і витрати гроша, а 
навіть записати собі на стрі-
чку для свого приватно-
го вжитку. Та ніхто нічого 
про це не знав. П'ять хви-
лин перед 8-ою прочитав я, 
що буде передана програма 
концерту з Нюарку 15-го 
березня і знав, що там буде 
грати наша Ліда. Я ще вспів 
повідомити декого про це 
телефонічно. Про саму гру 
Концерту Гріга я вже пи-
сав давніше. Проте дуже 
корисне і похвальне було 
післяслово заповідачки, яка 
згадала майже про всі кон-
курси і нагороди нашої пія-
ністки.очевидно крім А. Фі-
шера. яка прийшла по ќон-
церті в Нюарку. 

Вкінці, коли мова про 
літній музичний'сезон, то 
зацікавлених годиться по-
відомити, що в п'ятницю, 
14-го серпня, ввечері Л. Ар-
тимів виступить, між ін-
шим, зі славним Гуарнері 
квартетом у̂  місцевості 
Карамурі, Н.И., у „Форте-
піяновому квартеті г-моль. 
pff."'3,'%' 3", Мендельсона та 
у ‚^Квартеті ц-моль Форе". 

ІЛЗРАЇЛЬСКІ ВОЄННІ літаки — джети і гелікоптери -
знову атакували в Сидоні й околиці укріплення і військові 
бази мусулманів-шіїтів та палестинців. Під час першого 
налету загинуло дві особи, а чотири були поранені. Шкоди 
нанесені бомбардуванням обраховують на сотні тисяч 
долярів. Рівночасно з бомбардуванням ізраїльські війсь-
кові відділи і християнська ливанська міліція, яка тісно 
співпрацює з ізраїльцями в південному Ливані, заатакува-
ли кільканадцлять скупчень мусулманів-шіїтів, містечок і 
селищ. Військові спостерігачі твердять, що ізраїльський 
гелікоптер випустив ракету в гущу цивільного населення в 
центрі міста Гвабріха. Жертви з цієї атаки покищо не 
обраховані. 

Дописи з життя громад, установ, організацій, 
інституцій чи осіб, включно з посмертними згадками-
некрологами, мають бути не довші за три сторінки 
машинопису, писані через два інтервали на друкар-
ській машинці і лише на одному боці листка паперу. 
Якщо допис писаний рукою, слід також дотримува-
тися великих відступів поміж рядками і писати роз-
бірливо (дехто розуміє цю вимогу як писання вели-
кими літерами, насправді літери мають бути малі, але 
великі проміжки поміж рядками, щоб було де попра-
вити речення, якщо зайде потреба). Дописи слід над-
силати до редакції до десяти днів після описаної по-
дії. Редакція застерігає за собою право скорочувати 
дописи і правити мову. Просимо дописувачів пода-
вати повні імена і прізвища у своїх матеріялах. неско-
рочуючи їх. У випадку англійських назв чи прізвищ 
слід подати їх і по-англійському і по-українському. — 
Редакція. 

М. Р. 

ЗГАДУЮЧИ ЧОРНОБИЛЬ... 

27-го квітня 1987 року. 
На червоному світлі, при одній із вулиць у Воррені 

(перелмістя Дітройту). стоїть гурт людей. Перед нами 
велика лвомовна таблиця — напис ..Українське Село". До 
мене приступає прохожа американка і питає: 

Чому тут сьогодні зібралось так багато людей у 
ньому місті0 

А чули ви та й може бачили на телевізії як показували 
вибух нуклеарного реактора в Україні. В цій катастрофі 
згинуло багато людей, а те сьогодні ніхто не знаг. скільки 
людей помре протягом певного часу від радіяції. 

Нестрашно, пя ра.ііяпія. я бачила і знаю. знаю. 
Отже ми. українці, ідемо до ..Українського Села', 

шоб віддати пошану тим. хто помер, і помолитись Богу за 
здоров'я тих. хто вижіж 

Світло змінилось, прощаю свою співрозмовницю ѓа 
поспішаю до переходу на той бік дороги. 

Ідемо гуртом до головного будинку, а там через 
протилежну відкриту браму виходимо на площу вже густо 
заповнену людьми. Всі тримають в руках запалені свічки^ 
перев'язані чорними стрічками. Робимо перехід ллі 
свяшеників католицького і православного віровизнань За 
ними йдуть делегації наших організацій молоді з прапоі' 
рами, делегація українсько-американських ветеранів і ти^Г 
подібне. 'У 

А тут нізвідки взялась над нашими головами хмарняД' 
ќа і почииас накрапати дощ. Л с 

Дивимося на небо: дощу великого не буде. 
Коротка відправа-молебень, проповідь священика, 

відкриття зібрання п. Н.. а там промова англійською 
мовою- голови корпорації ..Українського Села" п. С. В. 
Знову дощ, та вже густіший. Хоронимось до залі, де й 
прелегент докінчує своє слово. 

Промова українською мовою голови гуртка сеньйорів 
мешканців ..Українського Села" ..Червона калина'' п. М. 
К. Дощ перестав падати. Представники організацій 
молоді закопують дуба, Ще кілька розмов і розходимось 
додому. 

1-го травня 1987 року. 
Спішу перед 11-ою годиною вранці до української 

католицької церкви на поминальне Богослуження за тих. 
хто згинув у нукЛеарній катастрофі в Чорнобилі. В голові 
настирлива думка: це ж робочий день. Чи зійдуться люди в 
церкві? Здивування: церква заповнена. 

Після відправи йдемо до Українського Культурного 
Центру, де відбудеться відзначення чорнобильської 
трагедії. Доповідь виголосить там науковець, викладач 
університету в Едмонтоні д-р Дейвид Марплс. Він же ж 
автор книжки ..Chornobyl and Nuclear Power in the U. S. 
S.fc." 1 знову приємне враження: велика заля швидко 
заповнюється: присутні — цс переважно середня і молода 
генерація, хоч тут і там й сідоголові. За окремим столом — 
священики обох обрядів, а далі засіли запрошені амери-
канці з політичного світу. 

Програма починається о годині 1:30 після полудня. 
Проводить нею молодий професіоналіст — українець М. 
Б. Вступну молитву виголошуѓ парох української правос-
лавної церкви о. О. Б. 

Слідує доповідь д-р Д. Марпелса (цс. до речі, молода 
людина), в якій лопгвідач аналізує дефекти в побудові 
нуклеарної станції, ряд помилок, зроблених в часі гашення 

вогню та передбачає число жертв у майбутньому. 
Після доповіді кілька запитань. 
Закінчує офіційну частину програми молитвою 

української католицької церкви о. Б'. П. 
Під час скромного полуденку ведуться розмови на 

тему чорнобильської катастрофи, яку довелось пережити 
нашим братам і сестрам в Україні, про її вѓдгук у вільному 
світі, а далі переходимо до поточних українських справ, 
які актуальні сьогодні на Заході, та й зупиняємось також і 
на актуальних справах у нашому місті. 

І от чому відзначення чорнобильської катастрофи в 
нас розділене проміжќок) чотирьох днів, і чому на 
програмі сьогоднішнього святкування немаѓ всіх наших 
центральних організацій. Чому? 

Бо ніде правди діти і посадження дуба — дові олітньо-
го дерева на площі ..Українського Села" (задум гуртка 
сеньйорів ‚‚Червона Калина", мешканців дому для 
старших віком), і зустріч з науковим і політичним світом, 
українців, і то в час не надто сприятливої для нас 
атмосфери, викликаної деякими колами на американсько-
му терені — ці два акти, без огляду на тс, що вони могли 
бути здійснену одноразово, збережуть серед нас і нашого 
оточення пам'ять про землю наших предків і про горе 
наших сучасників, там далеко, далеко в нашій землі. 

І довго, довго ростиме дуб на площі „Українського 
Села", і будуть в українських архівах збережені акти про ці 
дві події в нашому місті, і будуть майбутні дослідники 
українських поселень у вільному світі напевно про те 
писати, згадуючи й тих. які турбувались не тільки про 
матеріяльні добра, але й жили думками про свою 
батьківщину і старались ширити поміж своїм оточенням v 
вільному світі вісті про життя своїх братів і сестер в 
Україні. 



- Jf СВОБОДА, СЕРЕДА, 24-го ЧЕРВНЯ 1987 
-

УМІ... 
` (Закінчення зі стор. 1) 
сќучий виступ 2 0 - р і ч н о г о 
Орсста Гарасимчука. який 
на цьому пописі заграв ви-
могливо тяжку Косенкову 
. .Pas sacag l i a in g -minor". 
Під дотиком пальців Орес-
та і н с т р у м е н т — піяніно 
перетворився в якийсь пре-
гарннй. майже нереальний 
орган, а композитор Ко-
с е н к о став ч а р о д і є м , щ о 
переносить нас з землі у 
вищі й кращі сфери. Багато-
налійний молодий піяніст 
Орест Ѓа риси мчуќ розпо-
чав науку у Галини Кузьми-
Мирощниченко і2 років то-
му. Він вчився у відомій 
нюйоркській середній шко-
лі . . S c h o o l o f Performing 
Arts" і студіював два роки 
музику та диригентуру в 
Ѓантер Коледжі. Тепер він 
продовжує свої музичні сту-
дії в Ра персько му універ-
ситеті з наголосом на фор-
теиіяНову гру. в клясі проф. 
Шеймса. Він — учень УМІ, 
клясн майстерно? гри проф. 
Т о м и Гринькова і готується 
тут д о днпломового ќон пер 
ту. Його метою` є й надалі 
удосконалюватись у грі на 
фортепіяно та евентуально 
досконало опанувати днри-
гентуру. 

Кляса співу проф. Льорен 
Фултон була на речиталі 
репрезентована двома мо-
лодими співачками, які вже 
успішно розпочали свої са-
м о с т і й н і с о л ь о в і виступи 
тут. на форумі різних ўкраїн 
ськнх і не-українських кон 
псртів. Вони є членќами Му-
знчно-вокальіюго Ансамб-
лю ..Промінь'`, який діє при 
УМІ. під лириіентурою MITJ 
Богланни Волянської. 

Лірнко-кольоратурне соп 
рано Оксана Харук тут вис-
тупила з Моиартовою. .Алі 
дуя" з ..Exultate, jubilate", де 
виявила багато деѓ кости й 
віртуозности в цій відомій 
М о ц а р т о в і й к о м п о з и ц і ї , 
яку люблять і якою „розспі-
вуються" ліричні сопрани 
вже д о б р и х двіст і років. 
Глибину переживань і тем-
ніші тони її гарного голосу 
Оксана показала в романсі 
Косснка „Сумний я", що 
його спопуляризувала тут, 
в Америці, блискуча співач 
ќа з Києва Белла Руденко. 

Також із репертуару Бел-
ли Руденко взяла Ісобі на 
виступ в речиталі пісню — 
..Солов'їний романс" Кос-
А н а т о л ь с ь к о г о співачка 
ліричне сопрано. Марійка 
Мирослава Волинська, спі-
ваючи його з наміром дуже 
..драматично", џемовбажа-
ючи показати зібраним в 
залі, що цю річ можна спі-
ватн і в повільнішому темпі 
і б і л ь ш и м г о л о с о м , а не 
тільки перлистій кольорату 
рі .бож текст цієї пісні нас-
крізь трагічний, а не грай-
л н в о - г р а ц і й н и й , як б у л о 
воно в випадку Белли Руден 
ко. Д р у г о ю піснею М.М. 
Волянської була арія з опе-
рети Ромберга „New Moon" 
під назвою „One Kiss", яку 
вона і проспівала і зіграла 
д у ж е вправно , а г о л о с її 
івучав сильно, гарно і віль-

но. 
Закінчився попис - речи-

таль співом відомого в Ню 
Йорќу й поза Ню Йорќом 
Ансамблю „Промінь`' з 
трьома вибірками: компо-
іипісю К. Стеценка д о слів 
Л е с і У к р а ї н к и . . Т о б у л а 
тиха ніч чарівниця", далі — 
новою композицією члена 
. .Променя" {лікаря з фаху) 
Левка Волинського на сло-
ва Шевченка „І широкую 
долину. І високую моги-
лу...". та народною піснею в 
обробці Філярета Колсссн 
..Ой кум до куми залицяв-
ся". Нема т о й казати, що 
вдоволення публіки з вірту-
озиого співу цього вокаль-

но-мистецького колективу 
не знало меж- Ця добірна 
публіка в залі, хоч і д о 
б о л ю нечисленна, з приєм-
ністю сприймала кожний 
виступ, і висловлювала он-
лесками своє цілковите схва 
лення і репертуару і вико-
нання , а після закінчення 
речиталю — теплими спо-
вами вдяки й заохоти для 
дальшої праці на форумі 
УМІ. 

Після закінчення музично 
вокальних виступів з дов-
ш и м . в д у м л и в и м с л о в о м 
обізвалася д о зібраних уч-
нів і студентів УМІ. їхніх 
батьків, приятелів та гостей 
голова Батківського круж-
ка УМІ Оксана Луцька, дя-
куючи 'усім т и м відданим 
прихильникам Інституту, . 
що прийшли на речиталь. 
виконавцям-учням та сту-
дентам. о б о м акомпанья-
торам. — Соні Шерег, пія-
ністці, яка сама є дигцюмо-
ваною випускницею УМІ в 
свій час (вона ѓрада д л я 
співу солістці О. Харук). та 
піяністові Іванові Калодієві 
який грав співачці М . М . 
Волинській. А головне голо 
ва Батьківського кружка 
закликала молодь і дорос-
лих за всяку ціну зберегти 
цей відділ УМІ і с а м і н с т и -
тут, розбудувати його, под-
бавши про збільшення його 
членства. Слід численніше 
відвідувати його пописи й 
концерти, щоб не почували-
ся наші досвідчені педаго-
гн-музйки й їхні учні осаміт 
неними й у великій праці, і в 
щоденній звичайній, б о вся 
вона є на благо української 
культури. Окрему подяку 
склала голова паням з Бать-
ківського кружка Стефанії 
Нагірній та Іванні Мачай за 
безкорисливу вже довгі дсся 
тиліття працю для добра 
У МІ і усієї українські грома 
ди. Зокрема Стефанія На гір 
на від самих початќій ослу-
вання У М І в Н ю Й о р ќ у 
завжди є в ньому при праці. 

Багатим вибором печива, 
морозива, кавою, чаєм та 
холодними напоями часту-
вав Батьківський кружок 
учасників і г о с т е й ц ь о г о 
д о б р о г о речиталю, що його 
повинні б були послухати 
не десятки, але сотні ню-
йоркчаін-українців. чого, на 
жаль, не сталося цієї пам'ятх 
ної для любителів украѓн-
ської музики і шану вал ьни-
КІВ УМІ СубоТИ: 

ЗСА... 
(Закінчений зі стор. 1) 

справі ракет середнього за-
сягу продовжать консуль-
тації. шоб виробити спіль-
ний варіянт договору. Очі-
кують, що в половині липня 
державний секретар Джордж 
Шўли і міністер закорлон-
оних справ СССР Едуард 
Шеварлналзе зустрінуться, 
шоб обговорити деякі супе-
речливі справи. ЗСА. нап-
риклал. настоюють на лов-
ному знищенні ракет серед-
нього засягу при відповід-
ній взаємній контролі. СС-
СР вважає, що по 100 ракет 
цієї кляси повинні залиши-
тися на т е р и т о р і я х д в о х 
країн. Москва заперечує 
також проти наміру З'єдна-
них Стейтів Америки роз-
містити ці ракети на Алясці, 
мотивуючи це тим, `що тоді 
ракети середнього тасягу 
будуть загрожувати совєтсь 
кій території. 

Особливо різко совєтсь-
кий уряд заперечує проти 
вимоги ЗСА не враховувати 
при укладенні договору 72 
ракет . . П с р ш і н ґ - І А", що 
належать Західній Німеччи-
ні. Контролю над нуклеар-
ними боєголовками до цих 
ракет здійснює американсь-
ке командування. 

Вступайте ш члени УНС 

Карпатський Лещетарський Ќлюб 
влаштовує 

в днях 3-го, 4-го І 5-го липня 1987 року 
на кортах Оселі УНСоюзу 

СОЮЗІВКИ 

ТЕНІСОВІ ЗМАГАННЯ 
за першість УСЦАК-Схід 1987 
В ГРУПАХ ЧОЛОВІКІВ, СЕНЬЙОРІВ. ЖІНОК. 

ЮНАКІВ І ЮНАЧОК (А І Б) 

за нагороди УСЦАК-Схід 

Провід змагань. Роман Ракочий, Орест Кюик, 
Юрій Саачак та З#йом Смнлин 

" Реєстрація гоп 9 00. початок змагань ѓод 1000 ранку 
в п ятницю. 3-го липня 1987 р 

" Вписове: 8:00 дол від особи 
" Приміщення проситься замовляти через Управу Союзівки 

UNA Estate Soyuzivka 
Kerhonkson. N Y . 1244Є Tel . : (914) 620-5641 J K( 

I B S 

Леонід Плющ... 
(Закінчення зі стор. 1) 

особами як Коротим і Трач і 
представник офіційного ТА-
С`С а̀ у Парижі, які всі так 
свобідно висловлювалися 
про відносини в С С С Р . як 
цього не зважились би рані-
піе зробити перед Ґорбачо-
вим. На потвердження сво-
го погляду, що Горбачов 
діє з відома й у співпраці з 
К Ґ Б , доповідач пригадав, 
що Горбачов був протегова 
ний колишнім шефом К Ґ Б 
Юрієм Андроповим. Сам 
Ґорабчов — говорив допо-
відач — не має лляну на 
дальшу майбутність. Голо-
ва Спілки російських пись-
м е н н и к і в К а р п о в н а з в а в 
реформи Горбачова . . бе з -
кровною революцією``. Зна-
чить -^ „не будуть різати", 
як це було за Сталіна, але як 
далеко піде та'„революція`' 
ніхто не знає. Годі знати це 
тому, що теперішній провід 
К ҐБ — це генерація циніків. 
Наприклад, цинізмом є го-
ворити про .демократичні 
вибори``, коли допускається 
„вибір``, не як раніше, о д -
ного кандидата, а двох , які 
п р о т е о б и д в а поставлен і 
партійним проводом. Але 
люди мають ілюзію свобо-
д и . що дано їм право ‚.вибо-

РУ 
Цікавими були ... 

Леоніда Плюща, що в СЩ і 
СР народила'ся не-то секта, 
не-то толерована владою 
група російських „напис4 

тів``. Цікаво теж, що уряд; 
який не має заміру відкли-
куватн війська з Афганістан 
ну, прославляє тамошніх' 
вояків, як героїв. — проте 
водночас молодь в СССР 1 

піддає під сумнів те геройс 
тво. б о . мовляв війна в Аф-
ганістані не є „атєчсствєн-
ною" війною. Ера Горбачо-
ва не відбігає далеко від ери 
царату в національному пи-
танні. Зокрема помітне не 
послаблення, а радше зріст 
антисемітизму. Очевидно, 
л ю д и в С С С Р стали відваж 
нішими не тільки на корін-
ній Московщині, а скрізь. I 
в Україні помітний щораз 
с и л ь н і ш и й рух с п р о т и в ў 
проти русифікації: були вже 
явні і не переслідувані зак-
лики д о б і л ь ш о ї п о ш а н и 
для української мови і її 
прав в науці та літературі, h 

Вечір в НТШ під гаслом 
„Зустріч з Леонідом П л ю -
цом`` б у в цікавий, д а в а в 
слухачам масу проблем під і 
увагу. Заля. не зважаючи на 
шалену спеку, була вщерть 
виповнена. 

Ділимося сумною вісткою а Приятелями І Знайомими, 
що дня 20-го карат 1987 р. відійшла у ВІЧНІСТЬ 

бл. П. Ш 

Володимира Иойко 
з Пачовських 

на 86-му році життя. 
ПАНАХИДА відбудеться у вівторок, 23-го череня 1987 р. 

о ѓод. 7:30 аеч. у похоронному заведенні Петра Ярами я Ню 
йорќу, Н. й. 

ПОХОРОНИ в середу, 24-го червня 1087 р. з іаведеиня 
Паѓра Яреми на український православний цвинтар св. 
Андрія в Бавнд Бруку, Н. Дж. 

Горем прибиті: 
сестріика - ВІРА ХРЄЛТОВСЬКА в родиною 
сестрінка — СОФІЯ МОРОЗ-ВАТСОН 

в родиною 
сестрЬюк — ЮРІЙ ЮРКЕВИЧ 

; . родина САСИКІВ І НАНЧИНІВ 

МІНІСТЕРСТВО З А К О Р Д О Н Н И Х справ Великобрита-
нії повідомило про намір вислати з країни д о 30-го червня 
всіх іранських дипломатів за вийнятком одного і відловід-
но залишити одного англійця в Теграні, За кілька годин 
після цього пов ідомлення іранське пресове а г е н т с т в о , 
передало про відкликання 15 із 16 своїх дипломатів з , 
Л о н д о н у на знак п р о т е с т у ‚ ‚проти п о р у ш е н н я п р а в 
і р а н с ь к о г о д и п л о м а т а в Манчестер і і н е д о т р и м а н н я 
Великобританією Віденської конвенції". Іранець, про 
якого йде мова, був обвинувачений у спробі крадіжки в 
крамниці. -', 

Г Р Е Ц Ь К А ГАЗЕТА „Елсттерос Тіпос" повідомила, щ о , 
заарештовані шість тижнів тому в Італії два арабські 
терористи розповіли на допитах про підготовў нападу на 
„американську власність" у Греції. Грецька поліція і 
служба безпеки'прийшли д о висновку, що мова могла йти 
про напад на американську військову базу під Атенами, 
а б о на ту, що знаходиться на острові Кріт. Терористи були. 
заарештовані у поїзді Мілян-Турин. Вони призналися, щ о 
входять д о групи Абу Нідаля, яка 6-го вересня минулого 
року напала на велику синагогу в Стамбулі і вбила 22" 
о с о б и . Т е р о р и с т і в А б у Н і д а л я в в а ж а ю т ь в и н н и м в 
організації інцидентів на міжнародних летовищах Відня і 
Риму на Різдво І986 року. 

У Р Я Д С І Н Г А П У Р У п о в і д о м и в про а р е ш т ш і с т ь о х 
учасників комуністичної змови, метою якою було скинен-, 
ня теперішнього уряду. Серед заарештованих .— трос-, -
студентських активістів, правник, промисловець і профс- } 
cop-політехнічного інституту. Пресове ҐЄНТСТВО Ю П Ь 
передало з Сінгапуру ‚що на уряд країни чинять тиск і 
Європейський п а р л я м е н т і м і н і с т е р с т в о з а к о р д о н н и х . 
справ А в с т р а л і ї . Вони д о б и в а ю т ь с я зв ільнення в с і х , 
заарештованих. 4 

Я К П О В І Д О М Л Я Є П Р Е С О В А агенція А с с о ш і е й т е д . 
Пресе у Стенфорді, Каліф. відкрито нові нотатки писані. 
невидним чорнилом, знімки і документи, які приписують 
Леонові Троцькому. Ц ю знахідку відкрито в Гуверському 
Інституті Війни, Революції і Миру, а проголошено у Аме-
риканському Історичному Перегляді, Дайлом Рідом. асис 
тентом-архівістом цього інституту. ч 

„Економічна..." 
Закінчення зі стор. 2 

торговельні зносини, знизи-
ти „дискантову стопу" та 
п р и о б і ц я в т р и р і ч н у ЗО 
більйонову дол . позичкову 
програму для економічно 
відсталих країн та 20 біль-
йонів дол . допомоги забор-
гованим країнам. Прези-
дент Р. Реген приобіцяв 
знести ембарго 15-го трав-
ня, відтак продовжив д о 
кінця травня, одначе воно 
триває сьогодні. 

Дотеперішні намагання 
поправити відносини безус-
пішні. Нині уряд Японії 
через вороже наставлення 
д о неї держав за інфільтра-
цію і нечесну торговельну 
політику та під пресісю 
деяких держав вільного 
світу переводить ґрунтовну 
ревізію своєї економіки, 
знизив „дискантову стопу", 
зменшує експорт і збільшує 
імпорт американських про-
дуктів. Крім того Накасоне 
29-го травня повідомив 
японський народ і цілий 
світ, що для стабілізації 
економіки запропонував 
парлямснтові до затверд-
ження додаткових 43 біль-
йони дол. до регулярного 
386 більйонів дол-бюджету 
на 1987 фіскальний рік. З 
додаткових 43 більйонів 
дол. 23 більйони дол. 
при значено на державні і 
лькальні роботи. 7 більйо-
нів дол. для зниження 
податків, 5 більйонів дол. 
на низьковідсоткові моргсд 
жові позички і один більйон 
дол. для збільшення закор-
донного імпорту. Збільшені 
державні видатки зменшать 
минулорічний дох ід на 6 
більйонів дол. 

Секретар фінансів Бейкср 
задоволений з проголоше-
ної програми вимагає под-
робиць і її виконання. Нака-
сонс зробив деякі економіч-
ні зміни та поправки до 

бюджету спеціяльно для 
економічної конферен-
ції на вершинах семи 
економічно сильних дер-
жав: ЗСА, Великобританії, 
Франці ї , Я п о н і ї , Італі ї , 
Західньої Німеччини і Ка-
нади, яка відбулася в днях 
8-го—11-го червня у Венеції 
(Італія) Наразі він не перевів 
заповідженого контрембар-
го, хоча через слабий доляр 
у відношенні д о сни зросли 
ціни на продукти експорту, 
який є підставою японської 
економіки і грозить реце-
сією, а ембарго проти 
японського експорту вже 
поправляє американську 
індустрію виробу напівпро-
відників д о компюторів, 
сателітів і електромашин і 
доляр зростає на вартості. 

Економічна конференція, 
щ о відбулася минулого 
року у Токіо г була дуже 
успішна, а на висліди цього-
річної конференції у Венеції 
прийдеться ще почекати. 

Ділимося сумною вісткою в Приятелями І Знайомими, 
що дня 14-го червім 1987 р. помар на 78-му році життя 

наш Дорогий 
ЧОЛОВІК та БАТЬКО 

ЛЮБОМИР БИЛОВ 
ПОХОРОН відбувся я української греко-католицькоТ 

церкви НайсвятІшого Серця у Джонзои Ситі на парафіяль-
ний цвинтар у Кестл Ќрік, Н. й. 

ВІЧНА ЙОМУ ПАМ`ЯТЬІ 
В глибокім смутку остали: 

дружина — ДАРІЯ БИЛОВА 
донька — АНІТА ДОПКО я родиною 
донька — ІВАНКА БИЛОВ ФОКС з родиною 

ва 
Замість ќвѓѓів на сапку могилу 

бл. п. адв. Юрія Волинця 
складаємо 200.00 доларів 

на ГАРВАРДСЬКИЙ ПРОЄКТ 

Дружині Любі, синам Юрієві І Володимирові та Родині 
висловлюємо наше глибока співчуття. 

Степан І Надія КОСТИКИ 

Помолімось вя наших дрўам. 

ЗАУПОКІЙНА 
СВЯТА 

ЛІТУРГІЯ 
вя спокій і вічну радість душ померлих Членів 

Фонду Катедр Українознавства. 
Впреп. о. крилошаиии Петро Огірко відслужить Заупокійну 
Святу Літургію я п'ятницю, 28-го червня 1987 p., о ѓод. 9-ІЙ 
ранку, а ЎЌЦеркві Покрови Пресвятої Богородиці, в Озон 

Парку, Н. й., ва Блаженної Пам'яті: 
ЯКОВА БЕРЕСТЯНСЬКОГО 
ЯРОСЛАВА ГУРУ 
ЮРІЯ ЛАВРІВСЬКОГО 
ДМИТРА ЛАҐОШНЯКА 
ІВАНА ЛУЦИКА 
ВАСИЛЯ МИКИТУ 
Д-ра ЄВГЕНА ОМЕЛЬСЬКОГО 
ЯРЕМУ ПОПЕЛЯ 
МАРІЮ РЖЕПЕЦЬКУ 
д-ра АНТОНА СЛИЖА 

Всіх Вп. Членів ФКУ просимо про молитви за ломерших 
наших друзів. 

Помоліться я часі відправи Заупокійної Богослужби, 
шоб поєднатись з нами в поході молитов до Всевишнього 
ва тих, шо творили добро. 
G H В S 3 А В І Ч И а П а м '" т ь Померлим Членам ФКУ І 

ГОЛОВНА ЕКЗЕКУТИВА 
ФОНДУ КАТЕДР УКРАЇНОЗНАВСТВА 

(ФКУ) 

t ) W f 

Повідомляємо Ріднихѓ Приятелів, Знайомих 
та Укравюьку Громаду, 

шо дня 11-го червня 1987 р. 
ТЛІННІ ОСТАНКИ ПОКІЙНОГО 

ВОЛОЃДИМИРА 
ҐУДЗА 

перенесено з цвинтаря св. Михаіла в ҐпастенберІ, Кони, на 
вічний спочинок до Українського Національного Пам'ятни-
ка Мавзолею при 4111 Пенснлвенія Авеню П. С Вашіигтон, 

Д. К. 20748. (301) 588-0830. 
Панахиду при запечатай ні крипти відправив 

о. Йосип Денищук. 

У ЧЕТВЕРТУ РІЧНИЦЮ СМЕРТИ 
нашого Найдорожчого 

МУЖА 1 БАТЬКА 

бл. П. 

Ярослава Баковича 
ТА У ВОСЬМУ РІЧНИЦЮ СМЕРТИ ЙОГО БРАТА 

бл. п. 

Петра Баковича 

ш 
будуть відправлені 

ЗАУПОКІЙНІ СЛУЖБИ БОЖІ 
д н я 28 -го червня 1987 p. , о ѓ о д . 10-ій ранку 

ш українській католицькій церкві Успення П р е с а . 
Б о г о р о д и ц і , Фінікс, А р і з о н а 

та т о г о с а м о г о д н я , о г о д . 7:30 ранку 
в церкві с в . Ю р а в Н ю й о р ќ у , Н. й . 

Про молитви просить родина: 
ТЕОДОРАБАКОВИЧІ ЛЕСЯ 

Ділимося сумною вісткою з Приятелями І Знайомими, 
що 20-го череня 1987 р. відійшов у Вічність не 79-му році життя 

наш Найдорожчий ТАТО, ДІДУСЬ, СТРИЙКО І ВУЙКО 

бл. п. д-р 

ВАСИЛЬ НЕБЕЛЮК 
ПАРАСТАС у вівторок, 23-го череня ц. р. в похоронному заведенні Литвина. Умоп 

Funeral Home, 1600 Stuyvesant Avenue. Union, N.J., о ѓод. 7:30 ееч. 

ПОХОРОННІ ВІДПРАВИ в середу, 24-го червня 1987 р. і того ж похоронного зяво-
дення о ѓ о д 9-ІЙ ранку до церкви св. Іване Хрестителя в Нюарку, Н. Дж. на український пра-
вославиий цвинтар св. Андрія я Бгвнд Бруку, Н. Дж. 

Горем прибиті: 
син -р- СЛАВКО 
дочка — ДАРЦЯ РІВЕЛА і мужем ЛЮІС 
внучка — ХРИСТЯ 
роднна — НЕБЕЛЮКІВ. РОНДЯКІВ, ТУРИНСЬКИХ 
та ближча І дальша Родина в Америці, Канаді й Україні 

ШШШШШШШШаШШШкШШШШШШШШШ 
Парафіяльна Громада Парафії 

св. Архистратига Михаіла 
у Денкінтавн, Па. 

повідомляє а! смутком, 
шо в неділю, 21-го червня 1967 р. відійшов у ВІЧНІСТЬ 

не 83-му році життя 

бл. П. 

ДМИТРО КАЩАК 
Покійний залишив горем прибиту Родину в Україні І ва-

сумовану українську громаду у Філадельфії. Па. 
ЗАУПОКІЙНА ПА`ЙАХИДА буде відслужена 'в четвер. 

25-го червня 1987 р. о ѓод. 7:30 аеч. у похоронному аааедеи-
ні Насевичіе при 110 Е. Tabor Rd. у ФІлядельфП, Па. 

ПОХОРОННІ ВІДПРАВИ у п'ятницю, 28 червня 1987 д. о 
г о д 9:30 ранку а церкві св. арх. Михаіла при 1013 Fox Chase 
Rd. а Джеикінтавн, Па., а відтак ПОХОРОН на українському 
католицькому цвинтарі у Факс Чейс, Ла. 

Нехай саѓѓпа пам'ять про Покійного Дмитра Кашака на-
заажди залишиться між нами. 

Замість квітів на могилу можна складати датки на бу-
дову церкви св. арх. Михаіла. 

'-

Ділимося сумною ВІСТКОЮ . 
з своїми Приятелями, Друзями і Добродіями 

те всією Громадою в краю та не чужині, 
що в четвер, 18-го червня 1987 р. помер нагло 

у ФІлядельфП. Па. 
наш Невіджелуеаиий Друг, Член і Добродій X 

бл. п. проф. д-р 

ПЕТРО Ю. СТЕРЧО 
член ВУНРади. член ПУН, голова ЦУ ОДВУ та відомий 

науковий, громадський та політичний діяч. 
џ 

Дружині І Родині Покійного складаємо найглибші співчуття. 

За Краєвий Комітет 
Українського Визвольного Фонду 

Д-р В. МИХАЙЛІВ - голова 
М. РОГОВСЬКИЙ — секретар 

У глибокому смутку повідомляємо Членів 
Все-Української Національної Ради в краю І на чужині 

та всю Українську Громадськість. 
що а дні 18-го червня 1987 р. помер несподівано 

у Філадельфії, Па. на 68-му році свого 
трудолюбивого життя 

бл. п. проф. д-р 

ПЕТРО Ю. СТЕРЧО 
член Президії ВУНРади і відомий науковий громадський 

І політичний діяч. 

Горем прибитій Дружині І Родині висловлюємо глибоке 
співчуття. 

Президія 
Bee-Української Національної 

Ради 



k СВОБОДА, СЕРЕДА, 24-го ЧЕРВНЯ 1967 - 4.118. 

Скористайтв з виїмково доброї нагоди! 
П Р И Й М А Є Т Ь С Я 

О Г О Л О Ш Е Н Н Я 
до Календаря УНСоюзу 

на 1988-ий рік 
який цього року виходить накладом 

15 тисяч примірників. 
Цим Ви зможете познайомити ввесь український 
загал з Вашою установою, Вашою професійною 

обспугою, чи Вашим підприємством. 

ЦІНИ ОГОЛОШЕНЬ 

Одна сторінка $90.00 
Пів сторінки 50.00 
Чверть сторінки 33.00 
Одна восьма сторінки 20.00 

Замовлення і належність проситься надсилати 
найдальше до 30-го вересня 1И7 р. до: 

SVOBODA 
ЗО Montgomery Street t Jersey City. N.J. 07302 

.; 

Український Народний Союз 
ПОШУКУЄ ДОСВІДЧЕНИХ 

АГЕНТІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
І 

ЗАГАЛЬНИХ 
АҐЕНТІВ-ПРОДАВЦІВ 

зі знанням української і англійської мов 
і на околиці 

Чикаго, Ню йорќ, Торонто, Філадельфії. 
північного Ню йорќу І Нової Англії 

з метою розбудувати і керувати мережами 
аґентів-лродавців в тих округах. 

' Впроваджуючі інформації 
" Платня у формі позички 

'†‡,, в Відсотки В І Д комісового 
о'Всі бенефіти 

Звертатись до: 
J1P. Floyd, National Sales Director 

Ukrainian National Association, Inc. 
30 Montgomery Street. Jersey City. N J . 07302 

Tel.: (201) 451-2200 

Найкращий дарунок 
ЕНЦИКЛОПЕДІЯ — 

НЕОБХІДНА К Н И Ж К А ДОМА І В Ш К О Л І ! 

ПОДБАЙТЕ. 
щоби в кожній публічній бібпютеці бў па 

повна і стисла двотомова 

Енциклопедія України 
В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ 

'KRAINK KRAINE 
_ . -A CONCISE 
ENCYCLOPEDIA 

ЦІНА: 
Ѓом І п , 1 .'. $ 75.00 
Ѓом II $ 85.00 
Ќто замовить ОБА ТОМИ платить $140.00 

включно з пересилкою 

Замовлення і належність ТІЛЬКИ ЧЕКАМИ або ПОШТОВИМИ 
ПЕРЕКАЗАМИ (М О ) слати 

UKRAINIAN NATIONAL ASSOCIATION. Ілс 
ЗО Montgomery Street a Jersey City. N.J. 07302 

Комітет Оборони Української Спадщини 
та 

Головний Екзекутивний Комітет 
Українського Народного Союзу 

заќпинають Вас 

СКЛАДАТИ ПОЖЕРТВИ 
на його працю та акції дпя 

1 Поширювання правди про Україну 
2. Поборювання очориювання та знеславлю-

вання українців 
3. Оборони громадянських прав ўкра}нців 

Пожертви просимо пересипати тільки чеками, або пош-
тоаими переказами (не готівкою) на: 

Ukrainian Heritage Defense Fund 
co Ukrainian National Association 

30 Montgomery Street Jersey Hity N J 07302 
враз о виповненим вирізќом ‚іьо'о заклику 

П р о с и м о Т О П а т и СуМу - " І ' В и В' ' V -І `Є" і 
аиоіЄ ' я а прес v 

„Стежками батьків" ідучи, 
вони прийшли до Відня... 

В гуртожитку ..Рідна 
Школа" в Мюнхені — нс-
наче у вулику. Робота ки-
пить! Це учасники групи 
..Стежками Батьків по Ев-
роиі" при Фундації Ўкраїн-
сьќого Вільного Універси-
тету готуються в дорогу — 
до Відня. Точно о годині І0-
ій ранку група вирушає до 
підземки ї на головний дві-
рець Мюнхену. А через дві 
години всі в дорозі до Від-
ня. Опікуном групи с проф. 
д-р Василь Лучків, а провід-
ницсю — відома бандурис-
тка Ліда Чорна. 

І хоч як ми були втомлені, то 
в садах-квітниках з прнсм-
ністю пробули аж до вечо-
ра. 

В понеділок, відразу піс-
ля снідання, вирушаємо да-
лі оглядати Відень. В лляні 
маємо відвідати дім, у яко-
му жив Іван Франко, як 
студіював у Віденському 
університеті; статую-пам'я-
тннк Юрієві Ф. Ќульчиць-
кому, якому до великої міри 
завдячують перемогу над 
турками під час другої об-
логи Відня; пам'ятник архі-
тектури — Віденську оперу. 

Учасники ..Стежок" перед церквою св. Варвари з о. 
Лопулясм і д-ром Василем Лучковим, з правого боку в 1-

му ряді Ліда Чорна. 

До Відня група прибу-
ла в неділю раненько, 13-го 
липня м.р. Склавши наші 
речі у студентському гур-
тожитку міста Відня, всі 
поїхали підземкою до Ук-
раїнської церкви св. Варва-
ря на Службу Божу. В цер-
кві цій прекрасно співає 
хор. 

Після відправи о. Попу-
ляй в заступстві пароха о. 
д-ра Дзеровича, який пс-
ребував саме тоді на літніх 
вакаціях, розповів палом-
никам про храм св. Варва-
ри. Довідуємось, що це най-
старший наш храм на За-
ході та що ним особливо 
опікувалась Марія Тсреса, 
цісарева австрійська. Між 
іншим, вона подарувала 
церкві св. Варвари дорого-
цінне св. Євангеліє, яке й до 
сьогодні можна тут бачити. 
Оглядаємо відновлену цср-
кву — гордість не тільки 
віденських українців, але й 
цілої Европи, як також ка-
плицю, де переховувались 
мощі св. Йосафата, поки їх 
перевезено до базиліки св. 
Петра в Римі. Після годин-
ної розповіді про церкву св. 
Варвари прощаємось з о. 
Популяєм, бо ще хочемо 
огляднути собор-пам`ятник 
св. Стефана, одну із най-
більших церков світу. 

Обідаємо у садку-парку 
світової слави — Шснбрун. 
Бо як то могло б бути, щоб 
побувати у Відні, а не бачи-
ти славетних королівських 
садів, доріжками яких ко-
лись ходили наші посли! Це 
прямо було б недопустимим. 

до речі, найбільшу в Евро-
пі; дім і сад славного ком-
позитора Моцарта, та, як-
що вистане часу, то й нау-
ково-дослідний відділ Об`сд 
наних Націй, який розташу-
вався на берегах затоки 
Дунаю. 

На жаль, нам не вистачи-
ло часу, щоб усе побачити. 
Тут не так, як у Ню Йор-
ку. Тут більшість установ 
закриваються о годині 4-ій 
по полудні. Зрештою, нам і 
так треба було поспішати 
на вечерю. А вечеряли того 
дня по-віденському, — в 
садку, під відкритим Небом. 
Допомагає нам у цьому 
панна Д. Тепла, вже таки чи 
не справжня віденка, яка 
працює в Об'єднаних На-
ціях. 

Під час вечері до нашо-
го столу приєдналися сту-
денти з Італії та із Відня. І 
так, у товариських розмо-
вах. співах і дискусіях прой-
шов наш вечір. 

До гуртожитку поверта-
лися ми під враженням пе-
режитого в останніх двох 
днях. Відень — цс місто 
культури. Воно тісно зв'я-
зане із нашою історією, 
особливо історією Захід-
ньоі України. І мимо волі 
насувається думка: „Яким 
був би Відень сьогодні, як-
що б не українець Ю. Ф. 
Кульчицький та наші так 
таки — наші українські ко-
заки, які допомогли Відневі 
врятуватися з турецької об-
логи? 

В.Л. 

ГРОМАДЯНИ! Негайно зверніться до місцевого се-
кретаря чи організатора УНСоюзу, або пишіть прямо до Го-
поаиоі Канцелярії УНСоюзу в Джерзі Ситі за інформаціями 
про Союзоае забезпечення. Пам'ятайте про народну при-
повідку: БЕРЕЖЕНОГО ГОСПОДЬ БЕРЕЖЕ! 

СОЮЗІВКА 
ПОШУКУЄ 

КУХАРЯ або ПОМІЧНИКА КУХАРЯ 
Платня після домовлення та медичне забезпечення 

Дзвонити за інформаціями 

(914) 626-5641 

Нема то як на Союзівці! 
і`` `І ' 

Оселі 
Українського 

Народного 
Союзу 

КІМНАТИ ВІДНОВЛЕНІ 
СМАЧНІ ХАРЧІ 

ЦІНИ ПОМІРКОВАНІ 
РОЗВАГОВІ ПРОГРАМИ 

Конферансьє: Лариса Лорвт-Лисняк 
В справі замовлень телефонувати або писати 

Soyuzivka UNA Estate 
Foordmore Rd.. Kerhonkaon. NY 12446 

(914)626-5641 

„Стежками батьків" по Европі 
прямуємо до Фельдбаху 

Учасники „Стежок" біля пам'ятника поляѓлим українським воякам у Фельдбаху. 

Ми в дорозі до Ґрацу і 
Фсльдбаху, залишивши го-
стинний Відень. І лодив-
лясмо чудові краєвиди Ав-
стрії. Залізничнії шлях Ві-
дснь-Ґрац пишається чи не 
найкращими краєвидами 
Австрії, якщо й не цілої 
Европи. 

В Ґрацу на нас вже чекав 
добродій А. Сафінський, 
який тут нам служив за міс-
цевого провідника. Ми всі-
ли до окремого автобуса і, 
через Ґрац, подалися в сто-
рону Фсльдбаху. По дорозі 
А. Сафінський оповідав нам 
про бої, що їх наші вояки 
звели з переважаючими си-
лами московських військ, і 
чимало з українців тут по-
лягло... 

Доїжджаємо до Фельдба-
ху. Це собі малопомітне 
австрійське село-містечко і, 
якщо б не Друга світова 
війна та присутність наших 
вояків у ньому. — то хто б 
сьогодні чув про Фель-
дбах?! Перша наша зупинка 
— це церковця-пам'ятник, 
біля якої стоїть пам'ятник 
поляглим українцям, обо-
ронцям Фельдбаху. Пам'ят 
ник чепурний, а біля 
нього квіти. Хтось, бачить-
ся, опікується ним. 

Зараз біля церкви містить 
ся каплиця-пам'ятник, де 
списані на мармурових пли-
тах імена та прізвища всіх 
поляглих вояків-австрійців 
із околиці Фельдбаху. Зна-
ходимо тут і плиту із герба-
ми — Тризубом та Левом, 
напис німецькою та україн-
ською мовами: ‚.В пам'ять 
поляглим воякам І-шої Ук-
раїнської Дивізії ЎНА кві-
тень-травень 1945". Вихо-
димо із каплиці, і після ко-
ротенького обіду їдемо на 
Військовий цвинтар Фельд-
баху. 

Ось і цвинтар. По правій 
стороні пам'ятник роботи 

українського мистця Гри-
гора Крука. По боках па-
м'ятника — таблиці-шшти, 
на яких викарбувано сім-
надцять імен та прізвищ 
поляглих воїнів І-шої Диві-
зії. А після всіх імен героїв 
слідують ще такі слова: „І 
багато невідомих вояків I-
шої Української Дивізії 
ЎНА... 

Сам цвинтар складасть-
ся із двох частин — ста-
рої та нової. На новій части-
ні поховані майже виключ-
но члени І-шої Дивізії Хрсс 
ти рівні, мармурові, із золо-
тими написами. Ми розбре-
лися по цвинтарі та поча-
ли читати написи. А їх тут 
не дуже багато, бо велика 
більшість хрестів позначе-
на вимовно і просто: „Неві-
домий німецький вояк'`... 

Кажуть, що ці написи 
постали на домагання со-
вєтських окупаційних ві-
йськ. Одначе, Австрія адже 
від довшого часу є само-
стійною державою, і чи не 
найвищий час направити 
цю кривду? 

Ми склали квіти на мо-
гилі одного із цих „Неві-
домих вояків", склонили в 
пошані свої голови і моли-
лись. Молились нетільки за 
тих воїнів, котрі тут $почи-
ли, але за всіх українських 
воїнів, що віддали своє жи-
ття за волю свого народу та 
своєї держави. їхні могили, 
відомі й невідомі, розкине-
ні по цілому світі. 

Провідник групи проф д-р 
Василь Лучків, коротень-
ко пояснив формації Ук-
раїнських збройних сил під 
час Другої світової війни, а 
добродій А. Софійський, 
учасник боїв у Фельдбаху, 
оповів про значення битви 
не тільки для Австрії, але й 
для цілого Західнього сві-

Друга частина цвинтаря 

цікава тим, що дуже багато 
хрестів мають українські 
імена та прізвища. Виявля-
ється, що під час Першої 
світової війни у Фельдбаху 
був табір полонених ще з 
царської російської армії, 
між якими було багато ук-
раїнців. Австрійський уряд 
ховав померлих цих поло-
нених на новому цвинтарі, і 
так повстав Військовий 
Цвинтар у Фельдбаху. Ко-
лись, як дозволить час, до-
бре було б прослідкувати 
документи й архіви зв'я-
зані із цим цвинтарем. Бо 
виходить, що вояки-україн-
ці із двох світових війн спо-
чивають разом на чужій 
землі, у містечку Фсльдбах 

Але для подорожуючих 
Стежками Батьків по Евро-
пі час не стоїть. Ми мали 
того дня їхати потягом до 
Мюнхену. Ще щира-глибо-
ка молитва, прощальні по-
гляди, а декому й сльоза 
блистить на обличчі, — сту-
дійна група „Стежками Ба-
тьків по ЕвропГ, при Фун-
дації УВУ, в дорогі до Ґра-

З тяжким серцем студж-
ці покидали Ґрац, хоч кож-
ний і кожна старалися всіма 
силами бути веселими. Чей 
же ми повертаємося „до-
мів", до нашого „батька", 
опікуна проф. Петра Ґоя. 
Вечеря також не смакувала, 
як перед тим. А настирлива 
думка не давала спокою: 
снувала мережу начеб то 
відірваних міркувань: Бро-
ди, Монте Касіно, Сибір. 
Фельдбах — Перша світова 
і Друга світова війни — 
Корея, В'єтнам! Скільки 
відомих і невідомих країн 
та скільки місць, де воїни 
українці віддали своє життя 
за краще майбутнє... Чи й 
краще майбутнє України? 

В. Л. 

Доповідь про неросійські народи 
СССР у Ґеррі, Індіяна 

Заходами 
Ради міжнародних справ 
Північно-Західньої Індіяни 
та Північно-Західнього уні-
верситету Індіяни в Ґеррі 
влаштовано доповідь укра-
їнського політолога, проф. 
Василя Марќуся, на тему 
неросійських народів у Со-
вєтському Союзі. Доповідь 
відбулася у формі вечері в 
„Кавнтрі ќлюбі" в містечку 
Меррилвіѓгі, біля Ґеррі. 13-
го травня. 

Понад 90 осіб, головно з 
університетського світу, але 
також бизнесмснів та місце-
вих політиків з увагою ви-
слухали цікавої доповіді, а 
потім ставили низку питань 
доповідачеві. Серед учас-
ників було понад десять 
українців з Геммонду й 
Ґеррі. а доповідача прсдста 
вила член Ради міжнарод-
ніх взаємин Іванка Голова-
та. 

Професор В. Марќусь у 
майже одногодинній допо-
віді з'ясував у популярній 
формі присутній громаді 
природу Совгтського Сою-
зу, відмінності між совєт-
ським і західнімн формами 
федералізму, головно аме-
риканського, а далі подав 
характеристику т.зв. совст-
ських ‚.меніпостей", їх пов-
ноцінну природу як народів 
і країн з власним історич-
ним минулим, культурою 
та політичними прагнення-
мн в минулому і сьогодні. 
Так само доповідач зробив 
коротку оцінку російського 
традиційного імперіалізму 
та метод, якими ці народи 
були підбиті Росією. та 
якими тепер їх тримає під 
контролсю СССР 

Національна свідомість у 

Совстському Союзі напе-
рекір претенсіям режиму, 
що „національне питання 
там розв'язано", зростає і в 
деяких країнах набирає 
сильно політичного забар-
влення, доказом чого мо-
жуть бути останні завору-
шення в Казахстані, Грузії, 
чи релігійний спротив у Ли-
тві і на Україні, що має ви-
разно національний харак-
тер. 

Політика „ґласности" і 
‚‚демократизації" М. Ґор-
бачова зробила найменші 
поступки в ділянці націо-
нальної політики. Це саме і є 
„слабе кільце" совєтсько-
го режиму. Якщо б заісну-
вала якась відкритість і віль-
кіша дискусія саме в цій 
справі, це потягне за собою 
поважні наслідки і розкриє 
„скриньку Пандори" нових 
проблем для партії й уряду. 
Однак, на думку доповіда-
ча, якщо курс на реформу й 
ефективність мас далі про-
довжуватися, нелегко буде 
новому керівництву три-
мати під замком національ-
не питання. Вже є познаки, 
що не лише дисиденти, але 
й люди з ‚‚естаблішменту" 
(літератори, педагоги, жур-
налісти) починають підно-
сити справи національної 
культури, мови, освіти то-
шо. 

Саме до питань сучасних 
відносин у національному 
питанні стосувалися запи-
тання із залі. Іншим попу-
лярним питанням була спра 
ва релігії і релігійної свобо-
дн в СССР, зокрема у від-
ношенні до неросійських 
народів. В. Марќусь сказав: 
„Уряд толерує певні релі-
гійні об`сднання-церкви, а 

інші прямо поставив поза 
законом, наприклад, Свід-
ків Сѓови, адвентистів, ра-
дикальну групу баптистів 
„Ініціятивників" та ўкраїн-
ців католиків. Але це не 
перешкоджає людям прак-
тикувати свої релігійні пере 
конання, іноді й відкрито. 
Чимало людей слухає релі-
гійні передачі з-за кордону, 
зокрема Богослуження з 
Ватнкану у своїх мовах. 
Совстська система і зана-
віса не є вже повністю не-
проникальними". 

Доповідач підкреслено 
ствердив, що всі неросіЙсь-
кі народи сьогодні невдо-
волені із свого становища, 
а більшість із них прагне до 
свобідного самовизначення 
і незалежности, чого досяг-
ли вже народи третього 
світу, недавні ще колонії 
„Совєтський Союз не є до-
бровільним союзом бага-
тьох народів, що живуть у 
співдружності, як це нама-
гаються представляти крем 
лівські керівники перед сві-
том, але є це централізо-
вана комуністична держа-
ва, керована єдиною пар-
тією, що базує свою силу і 
леґітимність на цілях й ін-
тересах російського наро-
ду, який є в цій комуністнч-
ній державі пануючим". 

Доповідь і погляди укра-
їнського професора політич-
них наук та совстознавця 
викликали ще довшу при-
ватну дискусію по закінче-
нні вечора. Місцева газета в 
Ґеррі „Пост Трнбюн" по-
дала підсумки думок допо-
відача та прихильно скомсн-
тувала цілий вечір. Заіні-
ціював цей вечір та чимало 
потрудився над його прове-
дснням член Ради міжна-
родних справ та професор 
хемії Індіяна університету 
д-р Михайло Головатий. 

В.Д.). 

26 Firs! Avenue 
Tel (242)473-3550 

New York. N.Y -ГОВ09 
МАЄМО БАНДУРИ 

НА ПРОДАЖ 

Михайло Д а н и л к ж 

ЛІКАРСЬКИЙ 
ДОВІДНИК 

В-во Свобода, Дж#рзі Ситі — 
Ню йорќ, 338 стор.. тверда 
обгортка, ціна $11.00 з пересить 

кою. 
Мешканців стейту Ню Джоря обо-

в'язує в% продажного податку. 
Замовляти: 

Svoboda Book Store 
ЗО Montgomery Street 
Jersey City, N J . 07302 

Р І З Н Е 

Даос українських студентів 
— братѓ І сестра— 

Ш У К А Ю Т Ь К І М Н А Т У 
в Мангатані на час шкільного 

року. Прошу телефонувати{ 

(718) 979-9440 

# Н А П Р О Д А Ж # 
НОВЕ ОГОЛОШЕННЯ 

БДЖОЛЯНИХ ПРОДУКТІВ 
Меду вже не буду посилати. Мед 

можна всюди купити. В мене 
купуйте ось таке: ПЕРГА у дво-фуи-
товім слоіку $10.00. прополіс $13.05. 
МАТОЧНЕ молочко, вітамін ..Е" і 
ЖЕНШЕНЬ $13.95. Все це вишлю 
Вам за 20 доп. Ніде так дешево не 

купите. Пишіть: М. SURMACH 
169 w. Saddle River Road 
Saddle River. NJ. 07458 

HUCULKA 
Icon 8L Souvenir's Distribution 

2860 Buhre Ave. M2R 
Bronx, N.Y. 10461 

Tel: (212) 931 1579 after 6 p.m. 
Вишита блюма іџ найкращий 
подарунок а нагоди святќу-

вямь 1000-лгття Хришвиня 
України. 

Вишиті блюзќи це наша гор-
дість І краса. 

SERVICE Ф 

UKRAINIAN 
TYPEWRITERS 

also other languages complete 
line of office machines і 

equipment. 
JACOB SACHS 

251 W. 98th St. 
New York. N. Y. 10025 
Tel. (212) 222-6683 

7 days a week 
ROMAN RYCHOK 

REAL ESTATE 8. INSURANCE 
1339 Springfield Avenue 

Irvington. NJ. 07111 
А С Е К У Р У Є М О 

ABTA - БУДИНКИ - БІЗНЕСИ 
'"форматі подасть 

ПЕТРО Р И Ч О К 
забесп. аґент-брокер 

_ (201) 373-6434, 6453 

Р І З Н Е 

ПАМ'ЯТНИКИ 
і риниі гранітів, ставимо на 
чвиитараі св АмдрМ в Бванд 
Бруку са Дужа В Гемптомбур-

ѓу та ІНШИІ 
ВІДОМА СОЛІДНА 

ФІРМА 

Cypress Hills 
Monuments 

Власник — українець 
ВОЛОДИМИР 
БІЛЯНСЬКИЙ. 
К М КАРДОВИМ і 
О ЛОБАЧЕВСЬКА 

800 Jamaica Avenue 
Brooklyn. NY 11208 
Tel (718)277-2332 

Відкрито кожного дня. а субо 
ту включмо від 9 5 по пол а 

мвдіпю ВІД Ю 4 по пол 
На бажання і дпя анѓоди кгнси-
ТІ І радо іаідрмо 'до Вашого 
дому j проектами й порадами. 

FUNERAL DIRECTORS ^ 

ПЕТРО ЯРЕМА 
У К Р А Ї Н С Ь К И Й 

ПОГРЕБНИК 
Займається похоронами 
в BRONX BROOKLYN 

NEW YORK і ОКОЛИЦЯХ 
КОНТРОЛЬОВАНА 

ТЕМПЕРАТУРА 

Peter Jarema 
129 EAST 7th STREET 
NEW YORK. N.Y. 10009 

(212) 674-2568 

LYTWYN 8. LYTWYN 
UKRAINIAN 

FUNERAL DIRECTORS 
AIR CONDITIONED 

Обспуга ЩИРА і ЧЕСНА 
Our Services Are Availaole 
Anywhere m New Jersey 
Також займаємося noxopo-
мами на цвинтарі в Баанл 
Бруку і перенесенням Тпін-
них Останків з різник крзін 

UNION FUNERAL HOME 
1600 Stuyveunt Avenue 

(corner Stanley Т#гт) 
UNION. N J 07083 

(2011964-42^2 


